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Aınerikan donanması manevrasında bulundukları müddet zarfında, 

edece]\ Cunıhurbaskaııına Koraltan. 
..» • , Başhalcana 

•• 

Ustündağ vekalet 

~=--d_e __ F_I_o_r_y_a_d_a_nı_ü_l_ıi_m __ h_ir __ t--=Öplantı 
- llilıııı. • ;::;-ı Amerikan nltıncı masunun Ça. 

yapddı 

' ~ 1 nakkalc haricinde \'e Adalar de-

Ta m b 1
• r .. izinde yapacağı maııeu:ılarda, 

vfıki resmi daH•t üzerine Cum. 
hurbaşkanı Cdııl Bayar ile Bas· 

GÜNÜN YAZISI ı 

Hesaph çiftçilik 
Y.azan : NUMAN KIRAÇ 

Bugün ikinci sayfatnızda 

' 
k~l .. 

\. h 
bak:ın Adnan Menderes de bu-

l 
lunacaktır. esap a cm a llfane\Tanın devamı milddelin 

· . T ~en;;~~hu~~~ü~;~;f~e\'e~~~~~~~ ;~~rt!~-~ ~~!~ik;t:~~~~ir~a;:~a~~;:~~~~ \::;·a;n.A,~:~a R:o~~!~~~g~~!~ril•!: al~1ı~c~1~ilo~u'::: 
~S ~l Büyiik l\llllet l\lcclisi D:ışkanı sancak gemi 1 t:~S Sslem'in topları hakkında izahat alıl'ken göriilmektedir. 

onıet Ag-aog-ıunun basın 1 Relik Kor:ıltan. Başbakan Vekil. 
liğinc Sağlık ve Sosy:ıl. Yardım 1 

k f I Bakanı Ekrem Hayri Üstlind:ığ o t d \,1 • • 

~ eransına ce~-~- 1 \'C~~:;~ned)~~~~ll:~~~:ln harek~t r a ogu savunması ıçın 
b Yazan : AHMET EMiN YALMAN edecek olan Ameı·ikan filosu ile 
Oa•~akan . Cumhurbaşkanı Celal B:ıyar \'E 

keı· )ardııııu~ı samcl Ağaoğlu, n. r. nin Jstanbul mer- Başbakan Adn:ın -'fenderes de - • ı • h 1 d 
b. t•, ıı:~c bir ba ın trıplıuıtı ı yapmıs ... Ele aldığı tek mc\711, gideceklerdir. 1 t 
~il llıuslıdar zümre inin i~a t gldisine J.arşt tarafımdan yapı. Celal Baynrla Adnan Mende- ngı ere proıe azır a 1 

a bet tenklıllerdir. rcse donanma komutanı Rıd\·an 
~eteci ~et Agaoğlunun öı.lerindeki bariz \'asıf ~udıır: Rlr .:a· Koral, )averi \'e muhtemelen 
Ilı nın ın r . d Milli Savunma Hakanı HulQsi 

tııı.ıcı. . en ant, nuruz. tne\ kı, gurur arka ın a ko madan, Köymen de refakat edeceklerdir. 
buıun;ı ctın I~ iligi, demokrasi :rejiminin sellimeti \'C iktidarda CeHil Da) arla maiyetindeki 1ıl•l11laşt11•111a J~11r111ay 

Jıeyeıiııiıı J{ıfJı•ıs'a yeı•leşııresi 11111Jıte111el 
luııda :~ar.ın .ılo tı:a ikan lcin amimi urellc yn1J yazması ) O· erkim, manc\'ralann sonunda bir 
b.ttriri ır ıhtınıal, <Kıırn)ı rilli)e Ruhu) adlı bir eserin mu· 'l'ürk muhribi ile memlekete dö· 
d.t ler olınasına r:ıgnıeıı, Ba bakan yardımcı ının ha,·s:ıla ın· < Oe\'amı Sa: 5: SU: ? del 
d<l dur alaıııı~or. Jıenim 45 yıllık bir gazetecilik ha,>ahm orta· Genel kurmay ikinci ba~kanı Orgeneral Zekai Okan =ı ..1.nailolu A1aıı1ı 

lıq cn;~oı·. Hunun hrr s;ıfha ı: hertürlü nıenfaat, me\ ki, nü· 
htt g 1Srlı-dni i tihkar etmek. idealler uğnına ı1 k Ye tıktı· 
rh~ı •:.ıc. alnı~k sureti~ ıı~ grc;ın~tir. Heı· kısmınılı hak \'C lıiir· 
9*1u b lııırıa imanlı \C ftılııkar nıül'aıl elcle,r \'ardır. Samet Ağa. 
lla hıı 11 tızun ıııe Irk lııı~ atını tamamı) le ~ok farıcılerck, ha· 
luı1 "1 ~

1~ 1• kotıı, hasis gıı~clrr alfetmeğe \C ı;özlrrimılrkf ikna 
ltr10" ın) \c ~:ımlnıi)rti bö~ lece b:ıltalamağa ve ~üphcli gö · 

11
1.c tnlı ıyor. 

lııetıı enı Uzen lıııııf. n. J'. lktidanndaki en me 'uliyr.tıi mc\'· 
bir nı en hlrine ) ııksclro bir ha et adamının, bu bdar ı;athi 
lıııını.ıanııı..ıa ort:ı)a c:ıknıa ı, mimi bir idealizmin toptan 

~il ltıe::d?111~u 'e ı· lerinin her kı mında a~ n a~ n te1.atlnra 
ır. 

s~~~lt .\gaoglunun iılıha ına göre ben, iktidara \·e bazı nhsi· 

lta~tin: tanı ruz r.tmcği is edinmişim ... 
lllııtası btıkı benim bfıhin dileğim, n. I'. iktidarının nııı,·arfak 
lad~tılan, buıııı temsil eden esld n eok yakın miir.adele ar· 
I· • ,.1~1

1• 1ının t anı ahsi ba~anl:ır temin etmr.lerinılt.n ibaret· 
l"'ı\ arra nıiiıltlr.t, J..cudilt>rinin ne v:ınıan, ne kadar gii\ ene 
11\ıı~~ ııc kııdaı· ı;r.\ imli le grnis gö~iişlü insanlar oldu una 
~tııdi ~u~arınıı in:ııı~lı.rıııağa ç~lı,ştım. Kendilerint. a(·ılmasın~ 
lrediıı· drcllnı ıl.ıhılıııılt• ıemıne hu kadar uğraştı.i!ım mll.ncn 
bıır 01

1
n l·crı;il olduğunu ,., hata ettigimi itirafa bugün mcc· 

~ııa llı·llıak lıenim için tok arı ,., elemli bir şr~ ılir. Zaten 
'lllıı iJ, e~sl1ılcrc ,lalr lııır diin1 a hımırunda kendi memleketi· 
~lılık tıdar nıc, ki ine kar!ôl tenkid l azdan yazmak 1orunı'la 
1~ıl);ı11 t'a, ?erin bir azap ıtu~u~onım. Kalemimi. bu iktidarın 
li 11 ı ~1 ~Ukscllnırğe, mı-nıleketlmizdcki milli isbirliğinin \C 

~kil 1 !ikrarın hür dünsanın en bföiik ıimitlerinden birini 
lııııını. C'lliğinc gôgsiinıü gererek ilan edebilmeğe hasretmek 
l~iııdc ıııı 0 1 :l)dı, brıulrn mc 'ut adam olmazdı. Kırk bes ~ıl 
01ııtllı.ı tcktıkıerimlrı lıı·ı~inin en tatlı mükafatını giirmli 

Ilı, 

•aııı 
•entlik et Ağaoğlu; lı:ıkliımda bir kanaate urmak kin lıir 
0 kırk 

1 
~ az.ılannıı ı;cııdcn gt>cirmcğe lülum görüyor. Bütün 

~•lar111 ıcs sene iı;indr hedefinden hi\' şa~ma~ an mikadele )3· 

a ı .. 1
1

1 
lı•tkikiııe nır.\/u Hpar~:ı elbette daha r.~aslı bir kana· 

~. "1 P. • • ' 
liııı d "der, J'nkat hir senelik Ya11lar hakkında nrılıih hÜ· 

dıtııl181c l~akkın int~ıl.ının. en hos
0 

bir şeklidir. Ba b:ıkıın yar· 
doı~lı 'h." 0.re hı·IJiııı• giristiğimlL zaman te ur kararından 
'e l~tı ~kunıcti ı:olderc tıkardıitımı itiraf cdi)or. ·İktı aıli 
lı..ıtııh11tto ı ~ahada ıııcmll'kct yep)cnl bir dene ginııistir, ileri 
~ "er b" • lılor lrbırini takip edhor• dhe )azılar 'azdığımı ltatır-
)' l . llıın • • -0 unda)ıı: .un mana ı ~ııdur ki (\'atan) doğı uya doğı:u demek 
lurt il~ i lalJre ini candan görmüş. bÜJÜk fedakarlıklarla 
~I ~lk \ı-lcri lıamta)arak memleketin muhtelir in ımlarındn· 
1tfcu11 ~nnıa ıu1ıun11 tıirlıirine tanıtmağı is edinmi tir. mııha· 
1 ta111 1ıu llıt'selelrıdeki \irkin ,.e boıgunru trnklıllerine kar· 
llıt~ıe ;ır lldın)e ('C aı rt almış, ·Muhalefet lidrri inönii Kore 
''.r. iı. 1 nile ilı:ını-t kapısına \'arılı· diyecek kadar ileri gitmiş· 
tıt.... 1 :ıı11 1ı • rkli k -.,.eğ" • • ayaııa rı·~ da olan ferahlığı 11mumı e ra a sr.t· 
lt)d~i k ıktııJar hakkıncla ı:ıhen , e itibar ) aratmaia elinden 
bu aııar ~·alı<ıııı~ıır. 
~ >r.ldak· ~ 

l~nt..i 1 11 1'~1 İ) atı 3 l'l inde bulan Sanıet Alaoğlunıın, eıter 
'4f1 ı ııı ~e lalıaınrııiılıi ol a\dı iktidar hasına \'Urma a)ılı, in· 
lııtkttn t 1"tle hükiiııılcrinl '~rebilse)di, doğruya doğru de· 
~Ht l t'ekinıııcyen lıir gı17ct enin rğriye dri demek ı.anaa· 
aı.ıın llıı h1aı kro ıle samimı , e haklı olahll~c·e!i ihtimalini 
~tıııe~ ı:etitirıti. l>Pnıokrat Partinin mukaddt'ratını idare 
l.lıı tr~- luttulı;ıarı )(llıı: bes ene müddet mitinı:lerıle halka 

ı,ıerı "J · d S;ıın <• culere 'urmak zahmetine katlnnırılı. 
~u~nıaıı ~~ Agııoğluna lı:ıkıhrsa, ben iiı;, beş lı.l}iyi muarız ~e 
/ 1111 dc\·l)c k:ıhuı etnıisim, diktatör.tük trma)ulleri br Jedık· 
t;c~ 'ernı nıntı lıir tempo ile ileri stlrmü üm, bu ga\Tet ler ne· 

d 
111de

11 
"\ince, !>, I'. ye karşı taarruuı geçmi)İm, · Halk P:ır· 

t... a1ı1ı~ı · 1 i lk - ·· )' .. ,~~c k " 1111111 ııı t11erindc ,., a~n t ·amelle ;'ltıru)'or• 
,aııııı. 

11 
nıl:ır \arnıı ını. ll:ılbııki kendi.,inin \C" •nttcfoııi diin· 

tJ~tiıı 0~~11 ' ı~ııııı giiı r. tı-nkid: §Dhısların ılı~ında k:ılan lılidi· 
~· lteniııektir giıru ~le trtkik \·e miitalra'ı ı.ııreti} il" yapılır· 

ı..1
1 t h~ılis 111

• ~ 11 Jllığıın i•e lııı değilnıis, hiç bir )a111ııda mü~hr.t 
\itıd~kl ld~;• 11 ü1crinde ıltıı ııı:ıınısım. Diktatörliik htidadı hak· 
llı.<tıı. hr:ıt aına ~r~ delil gusterınemişim. ·~amtt Ağ~~ğlu fa· 

111. Uıak ıstı)or. ıtedi~im zaman gene tek drlılıın yok .. 

}ittı.t'~iıı ..... 
~ l•d Cnzu ônıimlc duran hakikatler, bu iddinlardnn ne 
-l d~ l<l~t llzaı.: .... Ren iktidar me\ kiinclekl e ki mücnılcle ar· 

11te .,1~111 nıe, kiini sa~maı:a ı;ah acak ) erde tamamı) le 
r:ık lıııtal.ırının ;etki olduı:una, bıınlıırı intikal ıll'V• 

Komuta heyetinde 
değişiklikler 

Genel Kurmay İkinci Başkam Zekôi Olcan'tn 
başka vazifeye, Baransel'in Savunma Yüksek 
Konseyi G. Sekreterliğine getirilmesi bekleniyor! 

:----1 Uu11:6 Uuhobı ... l dtn 

• r~" 1 Ankara 5 - 30 ağustos ter-Elsenhower in fi listesi il~ beraber yü~s~k ko I 

On prensibi 
Aııorialtıf rrt,. 

L-Os Anceles, 5 - General 
Ei cııhower programında cı:müs
beln olarak rn.;ıflandırdığı şu 
hedcflcıi sıralamı~tır: 

l - Amerıkanın manevi, mad 
dl \e yaratıcı kudretinin arttırıl 
ması, 

2 - Hür dünyanın kudreti sa. 
ycsinde teminat allına alınacak 
iıdil ve sürekli bir sulhlin kaz:ı.
nılnıaı;ı: 

<Dernmı Sa: 5: Sü: 5 rlel 

Fransa'nm Tunus'a . 
Karsı durumu • 

Sertlesti • 
Aııoeüıltıf Prflı 

Tunus 5 - Fran a Dışişlcrl 
Bakanı Hobert Schuman özel b!r 
ktır) e ile Tunus Beyine giıncler 
diği bir mesajda. hükumetinin 
teklif etmiş olduğu reform proı: 
ramına T1ınusun mukabil teklif· 

1 

!erde bulunmamasının arzu e 
dildiğini bildirmiştir. 

<De\'amı Sa: 5: Sü: 6 dal -

muta hcyetınde bazı mlihım de 
ğişlkllklerin yapılaeagı -.öylcn ı 
mektedir. nuııa gore, genel kur
may ikinci b:ışkanı Orgeneral 
Zekai Okıının daha mühim bir 
\'az.ifeyc, üçiincii orılu komutanı 

(l)ev:ıını Sa: 5; Sü: 3 de) 

Gelecrk harta trm~illerine b:ıslı · 
)aC'ak olan Yunan trajedi ti)at· 
rosıı s:ınatklhlanndan l\Jatika 

Katoııuli ()azı~• 5 inci 
&ayfamızdadır) 

ı Amerika, İran'a 
bore verecek ., 

• 
lran mümessili, Amerika, petrolümüzü almazsa, 

sovyetler Birliğine satmak mecburiyetinde 
kalaccğız, diyor 

A r.ıııfolv A fıuı1t 

Londra 5 - Umumi.) elle iyi h:ı 
bcr :ılan bazı siyasi çevrelerde 
ısrarla dola an şayialara göre, 
Bırleşik Amerika doktor Ahı· 
saddık hiikumetine 50 milyon do 
tar ödünç \ermek üzere bulun 
maktadır. 

Ne\•york 5 L\.P.) - .\nıel'I 
k:.ıdaki sınat durumu lncrlemek 

için burada bulunan İran Çalış· 
ma Bakanlıı:ı genel dırektörü 
~ı. Nakhai, Iranın, elindeki pet 
rolleri elden çıkaramadığı tak· 
dlrde bu petrolü Rıısyaya sata 
bileee~inl ihs:ıs etmiştir. lranlı 
idareci tlemi~tir ki: 

•- İstihraç edilen p~troller 
(Devamı S:ı: 5; Sü: '? del 

Uludai'da volfrauı 
ınadeııi bol&ııılu 

--..... !l!!o!!! ... !!!!!l!!l....., ...... !!!!!!!!!!l!l!'lll!l!!!l~( ~Tl;r'~a~m~ı~~.~a-: ~5m: ~~;•im: ~ 

Maden cevheri yüzde iki nisbetinde 
bulunuyor. Dağda tesisler kurulacak 

~hzı ı 5 iıı<i 5a~ramııdadır.) 

• I Florensa, 5 - Güney Auupa 

1 

ha\'a kuweUerinin tesis yıldönil 
mli mıinascbeti)le yapılan konfe 
ranstan sonra bu teşkilat komu
tanı General David Schlatter be-

Ankara l inci Ağırreza heyeti başkanı Emin Dnzıroğlu (ortada) 

Emin Dazıroğlu'nun 
kendini red sebebi 

«Adalet Bakamnın Mecliste heyetimizi şüphe altında 

bırakacak tarzda cevap vermesi karşısında Atay dôva
sında mahkemeyi teşkil eden heyetten istinkôf ediyorum» 

Dıs ticaret 
j lluıml ll"'""'•••f&ıf:dın 

1 Ankara, 5 - Ankara Birinci 1 ba~h~ı altında çıkan y:ızısıyle 
Ağırceza mahkemesi reisi Emin Büyük Millet Meclisinin \·e bil· 
IJazıroğlu, Falih Hıfkı Al:ıy hak· k(ımetın manevi şahsiyetini talı· 
kında \'erdiği beraet kararının kir eylemekten sanık mezkQr 
Yargıtay Birinci Ceza dairesi tn· gazete yazarlarından F~ih Rıf· 
rafından son defa esasından bo· kı Atay \'C bu yazıyı neşretmek 
ı:ulması üzerine kendi kendisini sureti~le i~bu suçlara iştirak et· 

' 

Rejimi 
Değiştirilecek 
Ankara, 5 (nJJ.A.l - Hükfı· 

ınct dış ticaret rejiminde deği· 
şiklikler )apmağa karar \'ermiş· 
tir. Bıına sebep dış ticaret bilftn· 
çosunda göriilcn açıktır. Liberas 
yon yoliyle yapılan geniş ithala· 
tın te,·lit ettiği mıı\'azencsizlik 
bugilnkii sistem içinde kapan· 
mak imkanından oldukça uzak 
göriilmektcdir. Mnlil~ olduğu 
üzere liber:ısyona dahıl memle
ketlerden yalnız haziran ayında 
yapmış olduğumuz ithali.ılın :ıçı· 
ğı 24 milyon dolar olarak tesbit 
edilmiştir. 

llukümet c115 ticaret rejimi· 
mizdeki geniş açığı kapamı k 
maksadı~le ithalıılta bazı tahdıl· 

<Deumı Sa: 5; SU: 2 de) 

Dün gece 
Ay tutuldu 

reddetmişti. Ağırceza reisi bu mektcn sanık adı geçen gazete· 
dıkkate ııayan rcd kararında ay- nin Yazı İşleri mlidürü Cemal 
nen şöyle demektedir: S:ığlnm hakkında açılan da\'anın 

•Ulus gazetesinin 24.10.1951 duruşması sonunda mnlıkemc-
günlli niishasındn •Çetecilik· cDeumı Sa: 5; Sü: ı de> 

yanatta bulunarak demi,tir ki: 
a- Türki)'c \'e Yunanistanın 

kuzey Atlantik Paktı teskilfıtına 
kabul edilmeleri ile 4 Ağustos 
1951 tarihinde kurulmuş olan 
güney A\ntpa bölge i hava kuv 
\etleri komutanlı ının harn kuv 
veti hi cdıhr derecede artmt~· 

<Dernmı a: 5: Su: '7 de> 

Pasifik 
Konferansı 

'..l.nıııfotu A/nn" 

nonolulu, 5 - Diinkii tarihi 
konferansı açmış olan Birleşik 
Amerika, Avustral~a ,.e Yeni 
Zclanda Dış f slc.ri Bakanları 
herhangi bir komünist tecavüzil 
kar~sında Pasifik bölgesinin ne 

<Deumı Ss: 5: Sü: 3 del 

Bugün 
Samsun 1 
İlavem·zi 
Veriyoruz. 

-o

Samsun ilavemizi 
Bugün müve:ı:ıiinizden 

isteyinir 

Dün kısmi bir ay tutulması ol· 
muştur Ayın gölge) c girişi Tür
kiye saatiyle 20 yl 33 d:ıkika 24 
saniye ce~e baslamış ve saat 21 
i 47 dakika 24 saniye geçe ttıtul. 
ma azami haddinde bulunmuş 
tur nu csı .ıda ayın yüzde 54 ü 
tutulmuş bulunu~ ordu. Saat 231 
ıi hır dııkıka 24 sanİH' geçe tu· 
tulma nılıa~ ctlcnnıı tır. 

~l'lırinıiı tııl'l·arlarınrlıın hirinin i tanbul sclıti aılına l>ıiın a G111eli \rmi Kııu rl.1'3 a ~ ollaılığı 
bcdi,>clcr, l'iıılandi~arlakı rlçlliğiıııiııle ~aıııtan hir tiireııılcn onra krnıfüinr. \Crilıniştir. \ 'ul.a· 

ı ıki ıc ını, ılun}a Slllrli ııcrdiuı• Hrilrn linlo.tc.) ide \Cki11t1iıitir, 
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1GüNON YAZISIJ 

Hesa lı . çiftçilik 
Çi!tçilığınuz. r l'AZ.A~ : °1 icabı ol n bıı 

gelı ı~or.

1 1 

tc kılAt men· 
Çiflçihktcn bti· 'M..TflJll•fJI J4 • ı•ııc supları ı ter 
yuk karlar te· 1 ~ •' • • ... b:ınkndan k e 
mın cdıldıği hı di teınin ~ttı 1 
ülı)or. Kendi ------------------------- ıçln kabul ellL 

mrslc i olmadı 1 h ide ha kn b r h dd n oııra çiftçıleı elen gi mecburıyeli ) erme ~etirm. 
ialerden elde ettı lerı kaı nç. ı:rlır 'crgısl nl ınmnkt dır. llu uzcre 3 ardıma ınuhtnç olanla 
brı çiftçılı e ) atıranlar ı:oru- cbcple clc{ler tutmanın fay· ra, isterse Jııç hır pıeclıuı •>eli 
lüyor. Ar tl fıv tları alabıldı· d !ar• hakkında Amerikan men· olmııdı ı hıılde gônulllı olarak 
l:lnr. ylık clmı~tır. Bu humm:ılı 1ı ta\ l;ı;eleı de bu sayede ce· defter tutmağı arzu eden, mc. 
ı:ıdııln he ahını n ıl corcec· fır \er ı i bcyannameleıtnın ıaklı çiftçılcre lııı huı;ıı tıı her 

ız. j ler l olunda mıdıı? çift. it ta ız dold111 ulııbılccesi zlk· tuı·Ju mun\cncltc bulıınmal:ı 
fili ımız hakıkaten k r getııi· rolunınaktadır. \azıfc bılmclıdlrler. Hatta bu 
) or mu., Hu 1 ı çıflcılcı imiz nr ında teşkilfiıtnn çnlı~tıkları çc\•ı eler-

ller i de oldu 11 cıbl çlflci· 1111 ıl tamım edelim? Onlara ele çiflçıl ıc he ııp tutturma 
Jiktc de he ahını bılmek hıç defter tutmanın fQ~daları 'c J ını bır plıına ba lam k ı;urc-
şüphc il en çok arzu cdılen kola) lıklarını no ıl cöstcıclim? ti> le mua)ycn bıı· deHcdc, şu 
bir ~e)dlr. Do)lc olm kla be :ı Ziraat Jlanlrn na kadar çıft('i ile i bıılığı ~ııp· 
ber pek az çiftçi bili3oruz ki du en lnllfcler mııları \azıfc ol:ırak istenmeli· 
doğru dur{ı t he abını tutrnuıi dır. 
bulun un. z r at ll nkıı ı her sene clfl· \merıkadu tıir ınenıuı uıı bıı 

('llcrımı e kı edı eklındc sıbi lı ilerde ıki nıı tlflçınin 
ÇJrlcfllkte !dilerek k rlı muhim ınıktardo pııııı ) ardımı he ahını do ı u ve dürüst YU· 
~olu hıılııı:ık he ap tııtmakl )a >maktadır. Dankııdan her pa· ruttlll:u ı:öı ulmll~tur. ıııı def· 
mumliundur ı nlanın lıc aıı tulmn a nıcc· tcı m, ilk de\ ı elcrdc Zııaat 

bur edilme ıni ı tcml)oruz. Fa- JJank &ınca hamlanar k, he· 
Çıft('illkte he ııp tutma mc c· kat muan en h ellerden mesclıi sap tutncakhmı teknik ziraat 

le I, 1 lctmcnın gidi ıni 10. 15 bin lııadıın faıla kıedı tc kllatı cli~lc \crilınesl fo)· 
hnıım \e ı 1 h ctm k, mc ul temin edenlerden bankııca tan- 1 l 1 A k d 1 olunan muhtclı! zlraı mevzular < 11 1 0 ur. mcrı a a )a nız 
nra ında mukaueseler • apmak, zlm edılmiş, ba it bir çirtlik kredi müe se eler! değil zirnat 

" " id re i defteri doldurma 1111 is- fılctlerı satan firmnlnr bıle 
mali)ctı anlnm k \e netıcc ol • tcmemiz çok mnkul "e ımim· mlı terılcrlnc parasız olarak bu 
rak gidllec k kArlı 31olıı bul. klındür, Jlu sa)ede bir taraftan maksada gciıc hazırlanmıs def· 
mak bakımlarından çok lilzum· çıCtcı) i defter ıutmağa mecbur terler 'erıncktedırlcr. 
ludur. Zıral bir i~I tmcdcn duz· etnw• , c onu bu suretle he :ı· k 
gnn \e kArlı bır netice çıkarıı- w Amerı ada (Cxtansion er-

bını ... npma a :ılıştırmıcı. olunız. , · ) zır at · J d ft t bılmck İ"ın icı en i~i bir o:ckıl· " " ıcc a aıan ıırı e er tu • 
• "' " " Hır taınnan da banka yardımı- ı ı d ı.1 ki <le idare etmek l.ızımdır. fvi ma' ıusıu;un :ı ,>ar ım eıtı e. 

nın işletmede ziraı ne gibi :ıkıs- · ' ft ı · l d idare de he np tutmakla kabıl· rı çı cı erıne sene son arın ıı, 
lcr dogurdu unu mlitalea el· k l ld ti ,.. t' dır. l\lahsul, hay\anlnr, is i, omsu arıııın c c c •oı ne ı· 
m k ımk nını elde etmis bulu· ı h kk ı k ıı ı malı mc \C paıa \arlıkları an· ec er a · ınc a mıı ayC' e ta ı· 

l'ak iyi ıd:ırc cdılıncc \lcrı uuı uz. lıller ~ aıııırak f lctınelcrındekl 
11 olurlar. IuvafCaki) etli çift- Zıraat Banka ının lınzıı la~ D· aksa\ an , e) n mm affakl~et 
tllitlın anahtarı he ap tutmnk- ca ı bu defter her bolgcnın zi· fımllı ol:ın t:ır:ıfları gô termck· 
tır. Bu kapı ancak böyle bir ral mevzularına gorc hazırlan- tedirlcr. ııu nıukn) eselı co tc
anahtarla açılnbıllr. mış \e kola)lıkl:ı .anlaşılır, kul- rilcrin bfi)ük faydalar temin 

Janışlı, ba ıt bir ey olacaktır. ettlti, çiftclleri dııha \'Ct imli 

Kömür tevziatında 

kolaylık gösteriliyor 
1 lonbul Kömllı· 'l'cul l\lııe ı.rsc ı koııılır atışlarına lııııla-

nııştır . .ı\}ın ilk giınleri olması scbebı~le halk para .)atırmak İ· 
çın sabahın erken sanUerındc vcınclerin kııpılarınn lıirıknılstir. 
Geçen seme en mUtekiısıf &ıiııdc alı .)l'kiınıı noo iken dun 1811 
kışi komıır paı abı y;ılırmı tır. KlinıUr TC\Zi Mlie iCSe 1 l\tuclılıil 
ı'ulu i Kocaharzemden öğrendi imıze ı:ore, elclo bol mlklıırd.ıı 
komUr vardır ve kaliteleri de guzclılir. 

Halkm iste •ı iizcrınc kômU::- par:ısı .)atırmıık için beyanna· 
me numaraları ilan edilecek \'e ıılıcılar ç:ı.!ırılacııktır. 

Diğer tarııflaıı öğı·endiğinılzp göre, Bııkaıılar Kurulu knrıırı 
ile tek odalı \C ruhsat ıL, kontr:ıtsız mlere de komOr \11rılc
ccktir. Buna gecekondular da d ııhil olınakıadır. Kararname) c 
göre. tek odalı C\lcrc 250, tek odadan f:ızla olurı;a yıırını ton kok 
kömurU vcrllrcektlr . .Zcyliııl}ııı nuıırl:ıkl Grr<'konılular mahalle • 
ne bir komUr tc\Zi ekıbı giderek ihtı)aç sahiplerini tcsbıt ede 
ccktır. 

Dolmabahçe stadı 

Gen işlet i 1 iyor 
Dolmnbahco ı;tadının gcııışle 

tılmcsi içın beledi) e ile Jın,·aııazı 
ııırkeli arnsındn yapılan nnlaşma 
gereğince 5ll'krt burııılııki tcslsa
tıııı ııcydcrı>cy ıınklclmc~c bas· 
lıımıştır. 

Vali Gökay 
Yann gidiyor 
Vali \C nclcdı o Rcl•i Doktor 

Gôka), yıırın Bclı:ı da mlitc\ ce 
ciheıı bcralıeılnd<'ki he)ellc ııch. 
rimlzılcn ııynlacaktır. 

VA'ZiYE;;: ı HAVA~ 
\ l·şillwy mclcoroloji i • 

tn l onunun tııhnıiıılr-rlne gii
r bugllrı ~ı·lırlmlzde hına 
bulutlu ~c pek az bir lhli· 
maile ıııc\dı 3 al(nıurhı gc· 
~rcektir. ltuzg rlar kı11cy 
cloguılaıı ı:ıiııduz kU\' rtll, 

ec·c nıııtcdll e en•ktlr. Jlıı. 
\ ıı ı;ıcaktıı,;ı arlnı·ııkt ır. 

Uün şclırimlzdc ha\a açık 
'o ı ıiı,gaı it ge~·ıııiııtiı·. GÜ· 
ııiın cn )Ul..M•k tiıı·aklığı f.Ol
gcıle 32 derece olmu tur. 

UCUK HABERLER 
rn \K\ ,\ 
Gı\Zl:Tfüıİ 
Uatı Trakya 'J'urkleriniıı haC

talık gazele i ol:ırıık i krcedc ı:ı. 
k n (Trakya), 21 ) ::&ına bııım.ı • 
ı ır, Batı 'fı ak) a 1 tirkleriııin knl
kınma61 ga)csı)lc )'lrmı biı· 5C 
ııcd nberJ cı)rnn arkııdıııımııı 
lcbı ık rdcı ız. 
nin çocl K ccsı.ui 
fil l.l NDU 

J>Uıı O kUd r 1 kele 1 civarın. 
da 3 a) lık l.ıir cot uk re <'dl bu
lunnıu tur. l'olı cesedi oın.ı..ıııı. 
1 rı nramaktııdıı. 
mm ır:T 1 ılc ı;• 'iN 
CE ımi Hl I.l NUlJ 

Şirket asrıcıı Uc)oglundıı bir 
ele mlıduriyet binasının inşıı ıııa 
bıı5lı)acııktı:- inşaatın hıtıımın· 
da sazhanedcki mudiiriyct bina. 
sı derhal l •ktırılacaklır. 

A. A. nın yeni 

l loı')adn denize girip bir da· 
ha nvdet ctnır.yeıı Mehmet rıı. 
ec ı mlndrkl nlı ın ı·esedl C\Vl'l 

Vll l ı \ll llclcdı) c Hcf5i Doktor 1 ki ı;Un ho.} undcl'c nıc\ klindc bu. 

Gökıı), im e~ oh tın de muhte
,if makıımlnrn \ rı ıtnıck !lzcrc 
Sanal gıı tilıllcı inin \ 'C ılı ı•r sıı· 
n:ıt müe cııelcı lnın ) aptıkları 
6ekseıı bcf hedi) C) ı ı:lıllıı mekın. 
dlr. 

Vali Gökay'ın teftitleri 

l<'ııhrcıtın J'crlın Giıkııy dun l· lunmu tur. 
hah, Ak uray ve Kıılı·dıbl•ıdo dJ Cl•srt nıoı ııa kaldırılınış, talı-

Anııclolu Aj1111 ı 1 tnııbul tiU· iını 11loıık kuıulaıı p .. znr )e.ıe. kık.ıtn h lannıı lır. 

fstanbvl Müdürü 

hr i miıdllrü Ccynt Rıza bu \a· ı rınl tefti etnıi§lır. UiH lllH~l1, 
zifcden alınarak } cı·inc l>oklor Gökny, tılltıhaı r. chrln di~cr \',\KAiı' l>I 
Sıtkı SUkrti Pıımirtan ııetiı·ilmiş. srmtlerinde de tetkiklerde bu- 1'~vvelkl ece ııı 2.30 sırala· 

R. Onursal 
Dün Basın 
Toplantısı yaph 
~chrimizde bulunan İzmir Be

lediye Hcisı füıur Ur.ursal, İzmir 
I~ntcrnıı ;ı;onııl 1'"uarı:rnı ) nkındn 
tılma ı mUnaııcbcti) le dUn J':ır

kotclde bir ba ııt toplantıııı ) P· 
nıış \C lıu scııeki fuar hakkında 
bazı izahat vermiştir. Rauf O 
nursal, hlıkfıınctten bu sene dl· 
(:!"r ·enelerc ıınıar.ın ilaha fazl;ı 
)nrdım gorUlduğunU, fakat bun:ı 
rağmen bu ~anlımın ihtiyacı tam 
miıııasıylc karşılaınadıgırıı soy. 
lemis \e ezcümle demi tir ki: 

- Fuaıımıza bu )il 14 ;,aban 
rı <le\ lel resmen i!:tırak etınl'k
lcdır. nıı enek! bütcc l .25:>.000 
liradır 'C hu parıı>a 22 p:ırkın 
bakımı ua dahildir. Dekor lcın 
100 bın Jıra sarfcclılmlştır. 
iımlr l'llarınıı bu sene \mcri

ka, lngıltere, l'rıın~a, llclçlka, 
Avusturya, llollancla, İs\ cc, Yıı
nnnistan, Batı Alman) n, İta!~ t 
tacaristan, Yugo l:ıv)a, llındı.ı;

tan 'e isr:ıil iştırıık etmektedir. 

Fuar münasebetiyle 

ilave vapur seferleri 

ru;ır münasebeti) le iz.mire ı
lll\ e ':ıpur seferleri yapılacak· 
tır. fürüsk vapuru ilk fuar &e• 
ferini 14 11ğustosla )apacaktır. 
Deniıdlik nankası, fuar dolayı. 
Si) le B:ıııdırrn.ı \flPUr seferlcrını 
dr nrttırma}ı dlı tınıncktr.dir. 
lhlrtada bc5 po5ta ili"! ~ apılın bu 
ererler nltı)a çıkarılııcaktır. 

Karadeniza ilave sefer 

.. 
Ustünlük 
İddiasının sonu 

hcıırtl· 

Enıper) :ılimıin ba!ô 
11 

r ıııı· 
si, bir milletin c1ı .. e ol 

tün ınllletlcrdcn ııstu~ir i 
ııı k idıliıu;ırlır. Jlo}le rsıl' 
ıliada bulunan 111illcl1~11pbf 
llClj alist oldu runılal1 · 

• 1 •ıld•t· etmek asla ı·aız ı rı.. 1111t 
Jiınııcı yulbt m illr.I• 11v' 

olını) 1111 milletleri 11111 \°t 
J\rndlı>inr. dıı~man rıh'~ıılfıl 
oııl:ın kcrıılisiııe kıır 1 1 irili' 
haline gellrir. 1'.unuıı er rf 
dir ki cıııprr.)ıılı1J11 
hu r:ınla ııcticelcnlr • , 1~ \ .... 

'J ıırihtıı hunun en • ıdıl' 
misali Jlitlrr Atnıan'~11 bil" 
Jllller. Alman ınlllrıill1

1dllJıl 
tiin mllltıtlere ü '·"" .

0 dıı ol 
iddiasmd.ı) dı. O ıdıtııı f.C 
ılııgu i\·iıı ı\ lınııııı anın ı 
kalan ıtüıı' a' ;ı JıuknıctllldJ 

· ~rı 
sc\da ıııa ılustti. _r.u 1ıto1'•' 
alc) hte bu\llk hır 0~ 
ntl'\ ılııııR gelıııeslıır ıı;cbt'P . ' 
dıı. Akıbet ise mıııuın· tad" 

lliller iman) ası ~· Jllll· 
kalktıktan onr:ı, iistu;,ll}ıır 
ll't olınok iddia ını 1

111rt 
bcnimsecliler. Hu Jar cır t~tO 
le tabii, ltus) a~ ı iılıırtı rıl~ı'f" 
Jmıl ıiıııaıııılarlıırı Jrn 1 , 0rt 
ruı. llıı zinıumtlprtııra1 bil' 
ltıı milleti lıı•r alıılf 3 

tiin ıııilletl;rdcn iitilu_n~~[~ti 
Ihı zihni) ettedir kı ·1;trJ1' 

dün}a harbini miittefı 
1 
~ 

dejlil, ltu" anın kaı:ıııd1!tı 
ll'ri üriıltir, J>un} adn ~r ,r 
flanu gclnıi lıütun. kC t1I 
lc:ıllar llus ıiliııılrıııır. ~ Jll 
rıliliı'. nu ınalcdiH ırrııı ,,, • . o 
di~ c kadar tuı tıılrrınııı rd 

Bu kadar mühim o1an hcs:ıp. Bu defterde yılba ı envanter ,.e ileri dil§!inüslU j eni pı atik· 
lı çlftçllık mcvzuunun çıUcilc- devirlerı, iyi tasnif cdilml6 mas lcrc alıştırdığı \C sılruklcdiği 
rımiz arasında tutulmasını tc· raf \C gelir raknmları, bır lll· gönilmcktedir. 

tir. Yeni ınildüriın resmi ilanla Junmu~tur. ı ında Gal tadn Şair Eşref ı>O Yaz mevsimi milnascbeliyle 

~a ;ıtılılıj!ını gimlıık. SP1~rd ılalıl his· lılr nıi!ll'I, ııu ıııd' 
iistüne gr.~mck knb!ll)r~ıli": 
değildir. i te He! inkl 1,a 
ııbadında hu~ıı ı \tı Jll~~·· 
ınıunlnıııaHı göre ınr 503 min için kendılerini hesap tut- Jık mali hula a \'C bazı istih-

mağn nlı tırmak, hesap tutm:ı· sal notları bulunacaktır. J\lııh ıılleı im izin hakiki 
nın kola)lıklarını onlara gos- Bu drftcn tanzim edecek istih al mali} etini 
termek 'c !n) dalarını filli ola· ol n çiflhk idorcsi mi.ıteho ı • bilmiyoruı 
rak ı bat tmck icap der. ı 1 ının çlftçlleı ıınlzin kabilı> e· 

tını , c cırtcıııı:ımh:ın icııpıarını Bugünkü ııııliıııızıe bir ~·mçi 
Gelir Hrı::i i 'c ulkcsi olan ıneınlckclın11°zdc 
bil k lrt ·ı ,ok i) ı du~nerck, hatta he ap 

>11 
t çı er ıutm 1111 i tcdı ımız kim ele· lıııkıkl olnrak tlftçlnumı her· 

Dl er tara nan clır 'ergı J. 1111 de fıkı ıni alarak hıızırl~ı han i bir teşcbbü le deftere 
nın blt)fik c rtçılcrlml e > pmalatı doğıu olur. mu lrnit, ciddi hır fı;tilısnl mn· 

tunıll edllcee ınc dair ıam n lıyctıni ıcsblt etnıenıızc lmktın 
.... •reknlk 7Jront tr klllıtına ı. n dl uman gör!lşıneler oluvor, ya· yo .. tur. u '" de Ö)lodığlmız 

dıı en uzlfr.ler k ı k ı ıılar görUIUyor. O takdırde bil· ra anı ııı· e ·seı· .)'a nı:ı n lıa§ın· 
)llk ('lft('llerimlzin defter tut· ziraat teşkilfıtımız yer yer, da dUşUnUlnıUş \C ta :ıl'ln'nınış 
maları bir zarurrt olncnktır. Amcrlknn <Extanslon ger· ıeylerdir. Yahut da dc\let 1 · 

Böyle bir işe kendimizi alış· viee) e müşabıh teknik tlraat letmelerlnln hiç de hokikl cırt 
tırmamız için bugUnden hazır· te kilfıtı haline sokulmaktadır. ilk hayatına uymaynn he aplıı· 

beslenen iktidar organı bir sn- Turizm Kurumunun kak 11 numaralı c\(IC oturan Karadcnlzdc yoku naklhatı faz 
bah sozetesindeki ta kın yıızıları • rcı dın n'ın r.vınln pencere in 1 talaştığından bu hnfta )Cni bir 
ho nutluk U) andırın ıs olarak ki gozılerl den elini sotınrak hırsızlık yııp 1 ilave seferi .)'apılacııktır. 
bu mlıkôfntıı la.}ık görülmlıştUr. J'uar munbcbcti)ie iznMe bl• 1 nınk 1 tiyen M~hnıct K.ıra suç· Bu nıiıııa ebcllt! Dumlupınar 

T M T F 1 .,ezi terlıp elıncC:ı gcıl Jll'O"I ııl U. til ) nkalnnm15tır. 1 'apuru Trabzoıın kadnr gidi!" dö-
• • · · top antısı tal'I :ırasında dcı pıs eden Tılrkı nm ıı \HANIN oc.ı.u ı nccektir. 

f ç güntlenl)erı chrlııılzcle top- ~ c Turmn Kul'llmır, D\ nı znmaıı. il ~KKlllill \ 11111Altl • b 
lııntı halinde bulunan 'J'ürkl)c da Yunnnl tıına )ııpılmıı ı tlilfü ('ıbıılı Uskuplti cadde 1 56 nu Bır genç alkondan 
Milli Talebe l'ı•dcrııs)onu, dUn· ııiılen dığcr hır ı:czivi bn, ı nı maralı c~cle oturan Abdullah B~r düıtü 
kli fçtınıaıneın; Al nınn fll ılll Genç gilnlerlnc r. latmak ı;urcli\ :o can. sahıbl oldui'ıu kamyıınn ıt 
ilk Komite ınln 2B . ao ııtu to birlcştirmis , e Uandıı ına , , pu. 7080 lıı a dc1;crlnde G adet dış Y<'lde~lrmeııi Hıhtıın cadde in
tarihlcri ar ınclıı lleılln'de ter. rıımı tutıırıık çifte bır ı:ezl tc ·· 1 stık llo =-ı adet ic 15 lı in. o lu de 146/2 ııunıarnda otuıaıı Er
t ıı ettiği toplıııılıırn 'l'lırkiyc 'l'a 1 tıp C'tmıştir. bdurıahınan ~~ırcan tarafın•l.:ıı kan Öııhan adınctn l.Jlr gıını;, e 
febc J'cdcı BS) ımuııu tem il ede. 'l'ck ı:czj fi) atına tcrtıplrıırn c lındı ını ıddıa etlı ındcn t:ıh- \ ıııin balkonundıı jımnııstık )D· 

c k b r dele enin ı:öııdcrilmcsl seyahat !!!J A 11 tcı < uma glı !\I l\ıkııta b J ııınışlır. parken okııl!a rlu r<'k ıı •ır fili· 
b l k i · d ı d ıctıc ~ara! ındı •ındnıı Numune knrarla tırıldıktnn sonra J<ıbrı aş ıyııra · zımr 0 gı< 1 'c ~ iki csrarkec. yakcılandı h t · k ld ı 

1 . 1 1 K b ' nüşte iki nün kıılınarak l'tıııı 5 Y 1 ııs aııe ıne ·a ırı mışlır. me e e ı e r. n ınmış, ı rı m ., . 
ö retmen, talebe ve mektep dft. rUlccek ve i tc)cıılcr. lznıir rı. I·.vH•lkl ak~anı saat. ıa.3o da Bir randevu evi basıldı 

lılar 614, lhı rıorcuıur li 
ıııııan topladıkları 1ı11Jılt' 
sııorcularııı kafile b;ıP:~ 
• nn ıl bir Jıes;ıba clıı>' 
l!ını b) lcınefe asl:ı >~~ 
madan • Uır:slarııı 494. #ı~ 
riknııın 490 ]JU\ nıı ııldlı• 
iddia etmiştir . d r 

Hıit ıin im iıstııııhll• ıd Jll 
lnı, Krl'nıllndl'lillrı in r~ 
ııen;ıli t emrllrriııin l '~ 
ti olıııııktıın lıu ka hir t'~ dl 
jilrlir. füı ; ıırnt knr31 •;,~ 
dır ki, lıo) ıındunık aııın d 
ııe~ k ııırnılrketlrr dı 1~, 
ıligf'r milkller Rıts}lı)ll 

Jıklı olmamız JAzımdır. Esasen ctrtcllcrlmizJe içli, dışlı rıdır. 
Nitekim Amerlkada muayyen tcmııs etmeleri asıl vazifeleri Bu işi, Zirant Rankıımızdnn 

------~ 
\C yurt lçindt yer •er kurulan 
tııknilv ıra t tcşkilAtımızd:ın 
ehemmi} etle 'e ısraı la i lcnıeğl 
kendimizce bir Jııık \"O vıızlfo 
sa)'mnkta)'ız. 

\'a ının halli. I\ıbrı lıların 'l'iır· vaıını gezcbıleccklcrdır, l<asımpa da Hacı JIUsrc.v mu· ı . . 
ki d h k k 'fil k 1 d Pıre , e Ati nada iki bucuk tin hnllcsl Sakızağol'ı radde ı 8/IU Sabıkalı ı ande\Ueulardan Hay 

1 
)il c 1 

11
• 

11 ~~bl t r,· 1"
11 fn 11~1 knlınacak bu csnnda Alina ııo. ayılı e\c )npılan ba kın noti· ri)e Yılmıızm, Taılaba ı caddesi 

mu mele c ~n<' 1 1u u m,~.üar~. ıeılıye R~i i ile Turk Yunan ce ı;dc sabıkalı csrarkc~l<'rdcıı tlc klrci sokak l 1 numıırnıı cvı. 
~rl rll~ eG ul rkıı nk1uş ~,r. 1 ıb· ıyle Dostluk ve At nıı Gezi Sevenler Cıcıbuı un Mustafa \C arkoda~la ne ) :ıpılan baskın netice,ınde 31 

sı git ı ikı;e hürn.) en 't ı:t~" 
le~ rn bir 1 lok nır} ıtııılll 
Urmrkteıllrlcr. J ı 

.. k i 

Acele eıliniz 

4 Gün var 

Ankaro'da Y ni~ehirde Mithatpa~a caddesinde 

Koloriferli pgrke dö~eli bütün konförü haiz 

bir apartıman dairesine sahip olabilirsiniz. 

Bunun için 9. Ağustos tarihine kadar Sümer

bank'da veya Alonslarımızda 150 liralık bir 

hesap açtırmanız kafidir. 

Her 150 liraya bir kur'a numarası verilir. 

Sümerbank 
12644 

Bebek Belediye Bahçesinde --. 
6 Ağustos 952 Çarııamba günU nkşamı 

KIR BALOSU 
Kızılay N nta~ı Ş ıb 1 Disp n eri yıırarına 

CAZ - SAZ - SKEÇ 
Perihan Altmdcığ: Sclahattin Pınar, Necati Tokyay, 

Ahmet Yatman, Fevzi Aslangll 

Mustafa Ça§lar: Sadi lşılay, Yorgo Bacanos, 

- Mürüvvet Sim, Rauf Ulukut iıtirôkleriyle ". 
INGILIZ KUPONLARINDA 

DA~IPİNG 
acele ediniz. 

Kum ş \C ithallt T. A. s. Jlahçekapı 28. 

EMIRGAN MERAKLILARINA 
Dl' azın en kibar 11e en ilı ı ) crl 

EMIRGANOA 

denlı ıörUr, ı kcleye yakın, ilk ve o ta okull r arasındo 
çok ı:Uıel ar alır s ıılıktır. 

l\lürııcaat mnhııllr.rl: Emir Anda bııkl\al Ahmet, e ki 
muhtıır Muhldfün. berber 1111 an \C ibrahlm Erendi kah 

"' lnc'lf'! ""ili ""' ll'rr 

Açıkhava 
Kon f'r\ atuar Tu k 

b f he)etle 

Her \er br ı 
)l r nra l T 

Tiyatrosunda 
kon e l ilk de! MI kı ılık 

ani 21 <le 
aat 13 den l7 .} c kadar Ş~ 

tıl nakt dı 

.., ı ı ene ı. omı e ne n ı k k 1 l ,..ift \akalanmıctır 
ıe elçklıllr.rden GO klEillk bir gru. Cemi~ otlerlnln merkezleri zıya· rı e rar ı~cr ·ıın ) n n anmış or. • . ~ . . 

~u~ıun nıilll'h olnıP , 
ıliasmıla bulunan mtıe~(. 
ınunvası için de tıılkl il"' 
ıılııııışı ıı. Kı eıııl in 'ıf eJ;iltr 

. t ı ı ktl ı· t ı At dır HaHt)c hPkkıncln tııkıb:ıtn ha 
1 un cumhııı·ı)'et Bayrııımııdn re cı ı ece r. li c)cn ercı ı· . 

1 
• .. . 

Kıbrı a &r.yahnt yapmıısı karar nıı ve cmırını cezdırmck lcln ha T kirdağ D.P. il kongresi ıınmı.ş, kadııılaı: Zuh;evıye hıı. 
1 ı 1 zırlanan pro"r:ıml r da tntbik e tnnc ınc C\'kcdılml tır. 
nş ırı mıştır. • .. • Tckiıdağ (Hususi) - nu ayın . 

clilı•rektir. · · 0 d 1· I) Bır kadın otobüsten düctü 
bi, belki de ırudc 1 d•rt; ı • 
onların lirüklcıli i nus p 
leli 11 in ıı ıınn ıwağı Jıu ı pP A 
tıpkı llitltr \ e mıırr r1 
ın;ın3asıı1111 uı.ıraıtıgı bil 

GE(Ml$TE 
BUGÜN . 

Koma halinde bulunan Knfıle. istanbula 4 r~tül Pcr- 17 Pazar J:lİllll s:ıaL 1 a 1 . 'I 
P. koııı;r<' i toı>hınacnktır. Uu lJUn Üı;kllı.1ar - Be) koz nra ın· 

da çalış11n 30!lCi plakalı otobl: 
soleııhrıııdnıı Snadct Knraca 11 

dındıı bir knılın. olobll Un ııcık 
tmlunan kapı ından dü cıck :ı. 

bir sabıkalı embe 1:Uni.ı .cıo~ccckllr. toplantının tok hnrıırclli gcçccc-
Bu allı gunluk i:l'zmin fı~ntı 1-!i \C 'l'ekirclag Demokratlarının 

Kıbrısın fethi 
3sı ~ ıl e\' el lıııgiiıı, G ağıı . 

to 1571 ılıı Kılın 'ııı ıson 
mü tahkı•m kale 1 J\lııgosa 
'J'Urk ordularına le lim ol· 
mır tu. t\lulıasnııı 15i0 eylııl 
a}tnılıı b:ı~lnmı , on bir ııy 
ürmü tli. rüdafilH <:c ret· 

le ı;a,·asmı Jar. fokat netice· 
<le Türklerin n1.1ııi kıır ı ında 
ttrki silah rtmcl\tcn ha ka 
çare bulamamı !arılı. J\lagıı-

:ı'ııın 1aptı ile Kılırıs acla ı· 
nın rethl tamııınlannıı lı. 

Jlı•r karJ toıırnğı 1'İİl'k e· 
hlllcrlnln kanıyle ~ulıııımı 
111,ın Kıbrıs, 'İİ7.lert r Hl bir 
'l'llrk ada ı olarak l n anıı . 
tır. Kıbrı 11 urktıır, 'fıırk 

Galııtacla J ararnu ıııra raddc
&ındc, koma hnllnde bayı;ın )a· 
t:ın sabıkalı croincllerden Ahmet 
Cıın eı, Belı•ıllye hastanesine kal 
dırılmış, tahldkata ba lanmıştır. 

Çarşambada bir kişi 

yaralandı 

Çar aınlı:ı, 5 - Ç:ır~anıbada 
clnnyctlcr ~crısine bır tanesi da 
ho il \ e cdllmi5 bır klil ağır su· 
rette ~ ııralanmıştır. BugUn saba 
hın erken saııtlcrindc Salih oğ
lu 1935 do~ıımlu Mehmet Akmıın 
ile kiracısı bulunan A)dın arıı. 
ıııılıı münnka :ı tıkmıi neticede 

.Mehmet Akm:ın tabanca ile hah 
çrclc bulı.ınıın .1ılcnıışi karnından 
'urmıı tur. Ağır yaralı Sanı un 
memleket hastane ine knldırıl· 
ınış sanık, polıs N"aşit ÜıtUrk 
tarafındnn lPbanc sile bırllkte 

kalacaktır. 
TOi ımNTçl )akalanarnk Adalete teslim edll· ·------------1 nıiştir. 

GO • 120 liıa ıır:ısındadır. en miılıını mcsclelerını bu tor-
Tekel Genel Müdürlüğü lantıda konusacakları nnla5ıl· 

Maliye Bakanlığına 

ba§lanacak 
Ankara, 5 (Anka) - Tekel 

G nel MUdüılü{llınlin c kiden ol 
duğu sııbl yine Mııllvc Jlııknnlı •ı 
na bağlanma ı hııkkındaki ka 
nun to arısının hazı lıklıırı tıı. 
nıauılııııınııtır. Kibrit \C çoknıa· 
ın Tekelden çıkıırılınası, lhrac 

edilmek şartllc tuzlalPr kurulm:ı. 
ııının crhcst bırakılma ıııdıın 
onı a 'l'ckelde buluıınıı -lılıtlın 
mııddc1cr lsplı to ve soma haı ıc 
olnrnk llzere tnnııımıylc hu ıı 1 

mPkladır. 

Çakmak~ılarda bir 

yangın 

1\ vcl ki ı:<'ı'e saat 24 ırı de 
ı'aknıakçılnr Bli) uk Vıılıdc h • 
ında tı:rzl Nıkonun dlıf.:• nııı 

dnn çıkan )311 111. 1 ll\an ve !\il 
hnlııı dııkkftnlarının tamamen, 
cıokum cı Zıl anın ııtol) csirıın do 
kı men rnnnı ısına cıbrp olnıus-
1ur. Tııhkıknt.ı lıaslaıınıı~tır. 

D.P. Ocak başkanını 

yaraladılar 
crmn) e)e ılc\ reılilt'Coklfr. Allı Jlcrckc (]lu u i) - Yu1'ıırı 

knlılnr, blıtUn Tekel mııddclerl- llcrcke O 11. ocak ha.kını Kc· 
nln cı be t bırakılma 111ın zama m 1 Sarıyı kardeşi i'\urcttrn Silrı 
nıı lhll)aç gö terdi ını, l\lbrıttc l hır !"!Şek mcselesi ~ ıııltnden tlf· 
olduğu ı:ıbi 'J'r.kr.lln ıı zım ı o le ile ıığır ~ r şcl,ılde ~aralamış 
IUnıı devam cdcce[:inl beyan el! ı ır. Yaralı lımlt memleket has-
mektcdlrlcr. ııını iııo gönderllmiştır. 

ır surette ) aralıınınışt11·. 
Vıııifclerinde lhmnllıırl oijı ü. 

len ı.ıför ve biletci hak' ınıb kn· 
nııni takibata f):ışl:ııınıı"'U· 

,--TAK\ i u-) 
G AGU TO 1!15:? 

<'ARŞ \nfBı\ 
AY 11 - c;U!\'. :ıı - lllZIR ıı:ı 
umıt )368 - TF.TılMU:t 24 
ntcnı 13; ı - zlı.KAI>E ıs 

\'rı~aıi 
o.ı 59 
12 20 
16.13 
ııı.20 
2J 06 
03 ıı:ı 

Eıanı 

0!) 38 
0'1.511 
nıı :52 
12.00 
01.46 
07.42 

v• ı4ırtltıı ~.,. ı--;-;;" 
• er bu l•ın, Cıo11lrı•H•n •~4• 

'd mu. 

11111 a) ııı ııl;ıl'aklır. CI 
Sadun G. ~A ıJ 

ON KELil\11. YI f. ııı• 
nır Hrleıll3 eri 11\ cııt 

mn aldır• ıli} ıınnu ... ,a 
\'ıini: dllr lnrınl!i biı ) 

11111~ ! ... 

Adtı makamlaı en l apılo~, 
kiknta gore. muhtclıf mc111 
lcrdeu ilh 1 rdılen 13 ooo 1 

ca n• nııl) unlıırca mermlrı 11 

nmııdo sııtıımıı,>ıp hır t:ık 1 ~ 
tc teı tıplerle Anadolu) ıı 
ılıldlğı anlaşılmıştır. 

Rıı· Şt kllılc hareket cd 
bn~ iirı ruh atnanıdcrı sll 
gibi, bundnn onra tabaıı' 
haline de ımlsıı de cdıl111 ~ 
5Ö} Jenmrktcdır. 

~--------------------..... --------------l!!!!lll--.. ------, ... --...... --.... """""""'"""""" .................................... 111!1 ..................................................................... ---

Jo'redn blr
0 

lkf J:iln ~atakta ka
larak Huı;o'yu, çocu~unıı elli· " : 
şurdllgune fııondırdı. A<lame,-,1. ;-· .::::=~t\.\. 
SIZ, karısının bir an C\\ el ly I· •" 
Jeşme ine duncı idi. Cf7 ~ 

Adolphe Scmidt'ln Ultimlin- ~- ,_.,. 
dcnbcri ne "ok htıcll e cereyan §!. .., 
ctmi ti. na~·. :F'rcda'nın kurdu· ~ 'O 

ne? 
Sen arılııına1 ın. J~\Ji 

m nıı r:ı~ml'n hAla bır ~o 
1,;lbi maşuınsun .. 

- Bana kahı a, ıınnr. ~ 
Jırnüz hıçbır erkekle ) ııJ;ırı 
düşilp kall,mamışı ır. 

YAZAN~ 'FANNY NUllST 
ğu \C tatbik cimi olduğu plii· ~ 
nın kUçüklüğil karıı ındıı ıırtık 
in anlardıın iğrenml ti. Yntak , çevı°rlE11-;, 'REZZAN A.E. YALMAN 

- nıııneıli ım hır fjC'~i 1~~ 
rdrmem tabii.. Fııkat bll 
mnli dlişilıımeme ele klnıcc 
ııi ol:ıınnz. odasında hııklkııll ö rendi i zıı. -

nıan du) du u ı tırııbın hain tr. 
sirf altında idi. Halbuki rrccl:ı 
bıınıı ne kadar b it , e tabii lıazırlııdı. Öyle nıtıhte eın bir 

Ö 1 1 tiyafet 'oı·dıler ki nınca ııofl g term şl. ki . • 
F d 11 JT 1 11 )eme crın karşısındıı şa~ırıp 

re 11 e uı:o l' ya 1 > r 0 • kaldı. llcpslnıleıı hol bol yerli, 
dıı tutmo~a m~ebur knldılıır. o · 
knclar heklcdıklrri d 'et bir şarap ıçli. Bir ıırnlık yeınckten 

sonrn içml olduğu şarabın tc
tlıı lıı olmadı. Aıncn oııl rı kır· iri) le bir ha) lı coştu. l<orlıior 
m11.1 hıl!ln C\C ı:ajhrınnclı Hrr ela n.ıy'ı sıkıştııdı. Gırnc kızı 
ne kııdıır Frcda'yı her oı il iin· belinden ) akıılnınnğıı ı:abnladı 
de yana ını sıkıyoı o dıı ) ine 
ele gene cvlılr.ri evine almnclı. 'c kulağıııa şıı tizleri fı ıldadı: 

- Sız ne guzel hlr kızımız. 
Noel milna ebcth le onlıırn bir nu akşam benimle gczme~e gl· 
ı;epet mc) \il ile dört dUdnc bi· der ınısiniı? Siıl ,\tlııııtik bah· 
rn 1 C 1 gönıfcıdi. O bir, Itırı çrsiııe giitliriirllın. }l:ıyıli, ı:ilbU· 
fnhrika hu u 1 olıııak onun icin rak C\et deyiniz hakıı) ım. 
imal ederdi. Hepsi de :ıynı klld<' l •renç 

llıı hediyeler Taı:cnhorst ile , c csrarcngiz sıızler sil) Hıyıır 
yeni evlileri çok memnun etti. , e ü tü kııp:ılı tcklıflcrdr hulu· 
Amea tarafından Noeldo yeme. nu)orlardı. ŞI iıilınlıı bir bııto. 
~e davet olunmadıklıırına ren~ nn benze> en iri ı:öı desi, kLi~·U· 
haldo alınını !ardı. llcdiyclerlc ı·tık ı c içine l;ıimıılmll~ Götle 
111.inhllcri :ılındı, Frcda. arnc.-n. ı ı) le hıı ııdam {la Ray'a :ı) nı f 
) a ı;:uzcl hir le ckkllr ıncktuhu mıılı t.iiları so) leınc e re arrt 
)azdı \'e kendi ini )enıetıe ela· eıiı~ordu. l"ıeda'nın \anağını 
\et etti Ta ınnrn :ıralıCınıln Ta sıkarken onıı bir çocuk muame· 
ı::cnh<ır t her 1 i bııakıp yemek irsi cdı)ordu, Hiıtun \rmrk e!'i· 

27 
na~ıııılıı a !Zını nçıp bir IAC bılc 
etmemiş ol:ın Hııfa karşı i~c 
bUslıiltün başka tiırlil ltaı ekct 
rıliyordu. 

İhtiyar zampara! Oıııı l\ıırşı 
Hay'ııı sert ve aksi davr:ııını:ısı 
liırnndı ii) il"! eli"! vaptı 

Tııı:onhor t lıliliin bıınl111 ııı 
f:ıı kına \ardı. Faknt hiç lıclll 
etmedi 

H:ıy, baba oca~ını h'rkrlnıc 
~e mecbur olacağı11dıı11 dola~ ı 
mrqı t11. noğdıı~u e\llen çık 
nııık ona ağır gcliyorclıı. Fııkııt 
ha kp llirJU yııpmıı ına imkiın 
~oktu O chıırılııki hir evde hir 
odn lııralaılı. Bu ev, mııhallcnin 
erı eski. fnkııt en temiz C\ !erin 
den biriydi. Ya lı hir k:ıı ı 1,o 
r;I\ a ııill I. n lirt kızlaı 1 \ ıırdı. 
Oôrdij d~ C\ lrni(> dıı.arıya ı:ıt 

mi ti. füıy bö:Ylc hlr c\dl' olur 
ınııklıı ı tıkh:ıliııı tenıın eclcnıcz. 
di. Onun 1~111 eıı bı ~rv l\•ırl 
ile e\lı•nnıektl. Kuıl'ıın ~;ıkın 
zamanda ıslrri ı;:ı'll cccık, kcn· 

di i de zengin olac,ıktı. llenı O· 

nunl:ı geçiı ece ı hal at hareket· 
li \C cıınlı olurdu. Ara sıra Ncv 
) q;k'a do gide bil ırlerdi. Kurt 
cglennıcstnı \C gezmesınl sc\"en 
lııı ııılJnıdı. 

l'akat ı•t:ı ı;ıızlu. k,ın ka lı 
knı ıı hı)' ıklı, hrpı dı Jı, kibar 
\e ıcncııı hır \ ıh udi ı:ı ncı 
llay'ın gônlııııu ı.; lınl \ kııl· 
bındtki bıltıln <tıter arzu!. n 1 
lıp üpurmUştli. 

Giinlcr ıırtık o kndıır bo,tıı 
'l' hep i ele hirbiriııe o kndar 
beımyordu ki.. Geceler ele 1111· 

c11k hcı srYl unutma a yaradığı 
için "C\-lll\Ol"dıı. 

TIP\ 'ııı hu) ıı drgi miitl. V k· 
lh le gı\ inme ıni. lı lcnıııe ini, 
çı)\ıp l?<'Znıc ini. at ) arı•lıırıoa 
gıt nıeslııı qınııırte ılcrl Ge~ ık 
lokarıt 111111 lıııündc dolaşarak 
l-lcncllııl ı::ı"tcrıne ini se\ en kız 
nerf!cle leli• 

Bır ııbııh U\<') llllll"Si, l'rNla 

)'a ya\B ('a ıö) le dedi: 
- nay artık kıyafetine itina 

etmiyor. Bu sahalı oyl bir JıaJ. 
de mutfağa indi ki aştım. Dun. 
d3n bir ene e\\cl kö c uaşınn 
t·ııdar gılnlC'k için bile ı:iyec·r. •i 
rski bir bluzu ütlılıi)ordu. Zıı· 
tı~n R;ı> '111 <h ııart ıklı~ı ı;t'çll. 
1:1111111111 kı nı tık hıırt bılc o 
nunlıı C\ lcnmck 1 lcmı~ccck· 
tır. Fakat aynı lıAla ısll'mekle 
ısrar eı.ler c, hr.nee hiç rhıı m:ı
ı;ın kabul et in. rlınkii artık bas· 
ka kı m ti nıı ıl ıı cıkmnz. 

- l"akal nıı~ 'ın rlra(ınd' t 
dliğıl eylerden dolayı ııılll 
lr olduğunu anlan11)or nıLI 

anne? ~ 
Tiıı süz çok doğnı icll 

1 
keııdl,lne yapılan nıtihlnı f 
ızlıklııı a pek ııldırmıımı~tı· 

kat buı ıırak tefek hftdi cır 
illi çok '1'lltcıc hİr etmi tı 
clfı <.n dckı Jll~ aııo ılcı ı;ıı 
JH>aııo iskernlcsiıılıı t:ışııı 
c nasında H:ıy az kalı;ın ıı 

cııktı. nu tıi~nnonun bll 
ıınııe inin oturup çocuk ~' 
lnrı Ü) ledlğlnl birden ııııt 
1111 tı. 

J<cndl~iııc aıl eş~ ııvı to t 
kcn de H ıy ~ok mute<'~ 1 

- Bilmem ki Hııy neden bu muştu. Baba ının tutun t;o~ 
hale geldi? Aıılomı)onım. sınmiş olan kllçiılc vazı ıns, 

Fı ccln, her z ınnn vnptını gl. 
lıi <ludngını uznlnı<ık cı,\'OP \er· 
ıli: 

- ,\ııl:ıınıyacak ne ,·:ır? Gıı- nı, nııııesiııc aıt ~alclıJı bl 
111111 sonu ho)le olur işte ... E· kcnıleyi. b.ılı ıc ımlc 1 '" 
er gilnlın bırlııde bir rle bn ı !onda ~ irmı ngdcnbr.ı ı d• 

na hir ry ı:clımı hiç maın behcgı artık ııasıls:ı r.ıı)' 
llıı kıı<lar urtukluk eclılır mi., ıııkmı~laıdı. 

Ne (ll"mek i tı)orsıııı, an 

--...-~~--.---.... -------------------------



* Amerikan dnnınmıısı E· 
ır.'de bir manel ra yapa. 
cılrtır. * Jısırda Niyabet medl l 
ilk toplantısını ) apmış· 
tır. * ra .. ifık konferansı toplan· 
tılarına denım etmekte· 
dlr. * Amrrika İrana O mil on 
dolarlık borç nrerektlr. 

Kore' de şiddetli 

Ha\1a hücumlar1 
Olacak 

P.,~ı• 

Stokholm, 5 (A.A.) 
Baltık Dımiıinde 2 t Ht' uça 

ğına vAki Sov)et tecavuzu h:ık 
kındalti lsvec notası i:lin ha· 
radakl Sovyet btivük elçlı;I Ro 
dionov'a tevdi edilecektir. 

Bir Alman generali 

tahliye edildi 
Frankfurt 5 (A.A ) - Nu 

remberg mi11etlerarası mahke 
me~ı taralmdıın 15 yıl haNC 
mnhkOm edilmiş bulunan c•kl 

iman Genl'rali Georg Hnn 
Reinhardt Landsberg harp suç· 
luları hap! hanesinden serbest 
bırııkılmıstır. 

Eski general 65 ya~ınd:ıdır ~e 
Rusya cephesi merkez kesimine 
komuta etmiş bulunan en son 
baskomutandır. 

General Gamlin'in 
torunu boğuldu 

Parls 5 (AA.) - Eski Fran 
aız ordusu Ba~komutanı General 
Gamlln'ın torunu 14 yaşında 
Michale GamUn, dün Dlepp" c! 
varında Saint • Aubin'de yüzer· 
ken bo:Ulmuştu. 

Mısır Naipler Meclisi 
dün yemi etti 

Hükumet kararnameleriyle kral/,k tahsisatı 
indiriliyor. Faruk zamanmda yasak edilen 

173 gazete memlekette satılabilecek 
A ••""f41td Pr111 

Kahm!, 5 - Ali Mahir Pa c;a htik!ımetl dun yaptığı bir top. 
lantıdan .sonra hlikumct mekanızmrında •apıca~ı tcmızllk hare. 
ketının n şekUde olacağını teshil etmıştlr. 

J\abıne dünkıi toplantısını mliteakip Jki kararname yayın· 
lamı tır. 

Bunlardan birinde hükumet dairelerindeki yolsuılukları tcs
oıt 'e suçluları adAlete teslim makndı)le hır ııtcmizlık komls 
~onu, tcskıl Pdılecl'ği bildırilme Hedir. Bu komisyon hl kimler. 
den mlıteşPkkıl olacaktır. Anlası Idı(lına ;;om bu komisyon c ki 
hükfımctlcrdekl Bakanlar hakkında herhangi bir ınceleme) e gl. 
riımıyecektir. 

lkincı kararnamede, Bak:ınların ancak bundan sonraki ha. 
Uılı ıcraatları hakkında tahkikat acılacagı ileri siırlılmektedir. 
Bu lkınci kararnamede ıbiıhın mes'ul re mi şah~ı ·etlerın 'e 
temsıll \azıfcler Ha eden hi.ık(ımct mcmurlarınınıı bu )il so
nundan en el bir gelir beyanna mc i H1meleri icabetti~! ve ~c
lırlcrinde artma olduğu takdırdı:ı bunun kaynaklarını izah etme 
1"ri gercktl/:ı bildırılmcktedır. 

DıCer taraftan hükumet eski Kral Faruk idarr i ıamanında 
memlekete girmesi yasak edılen 173 )abancı gazete 'e mer.mua. 
ııın da !llmrda tekrar satılmalarına bir mtını olmadığını bıldı.·· 
mıftir. 

Bunlar aruında Aml"rikan « LİFE• ve ıSaturday Evening 
Postıı dcrı:ıleri de vardır. 

HUl\timet makamları simdi Kral alle ine lerılmektc olen .so. 
nE:lik tahsisat mc~elclerinl incelemektedır. Kiltlik Kralın tahsı· 
satının da yılda 287.000 dolardan 100.000 dolara indırilmesl ka
rarlaetırılmıştır. 

TOPl. ANTl . 
Kahire. :'i ( P) - Mısırın 1 azadan müteşekkil Niyabet 

~feclısi bu akfarn Abidin sarayınoa cerl')an eden basit bir toren 
urasın a, kabine huzurunda and icmlştir. Niyabet Meclisi. 
Prens Muhammrd AbdlilmUnim, Albay Muhammrd Rcsat lılrhan 
na l'C Baha ettin Bereketten nıü t C!ckkildir. Bereket. Mısırın en 
maruf hukukçularındandır. Tôre.ı. sabık Kral Fnrıık'un kabın" 
tcıplantılarına ri)aset etmek le in kullandığı bUyUk salonda ce. 
re~an etmiştir. 

Parlamentolar 
Konferansma 
Gidecek d le eler 

11ıuuıı A•uAııbmrnfrıf•n 

Ankara, ~ - Parlam!!ntolar 
Blrlı~ı konlcran~ı bu a) ın yirmi 
sekır.inde Bern'de toplanacak \'e 
eyl(ı!Un ikisine kadar de,·am 
ed!'ct-ktir. Turkiycyi trm.o;ilen 
millehekillerindcn Cihat Bahan, 
Fr.thi Çellkba<ı, Salamon Adatto, 
Jazhar Şener. Nrcdct Asena, 

Alı Tokuş, Ali Çobano_ı:ıu, Ab· 
durrahman telek ,.e Ekrem Ce· 
nani konfl'ransa i~tirak edecek· 
tır. 

lllletveklllerl muhtelif mev
zular hazırlamışlardır. Bu :ırada 
Fethi Çelikbaşla Mazhar Şener 
bütçenin parllmento tarafından 
kontro!U mevzuu üzerinde dura· 
caklardır. 

l\lılletlcrarası Siyasi İlimler 
cemi •eti konferansı da ı eylıll· 
de Lahey'de toplanacaktır. Bu 
Jrnnfcran~a 'Turkive namına pro· 
fesor Frthi Çclıkba5 da\·ct edil· 
mi~tir. Kcınferan~ın gundrmindc 
bilha~sa ideolojilerin ya) ılması , 
kadınların ıivasl barata istiraki 
mıwıuları 'ardır. Konferanqa. 
Turkıyede kadının siyasi hayata 
ı5tirakl hakkında bir rapor ı:on· 
derllmi~Ur. 

Amerika Talebe 
Birliği mümessili 
İsfanbula geldi 
320 Amerikan Ünhersitesinin 

1 mıl~ ondan fazla talebesini tem 
ı;if ecll'n Amerika Milli Tnlcbc 
Birliğı mtimessill T. Harris cu· 
marteıi ı:lınli şehrimize gclmis
tir. 

Kendisiyle konusan bir ark&· 
daaımıza temsilci şunları SÖ) le· 
mlştır: 

•- l\luhtclıf milli talebe le· 
Şt'kkullerının mahhetini ~e faa· 
lıl el r;r ıUrıini tr bıt etmek üze
re 'az.ıfckndlrılmış bulıınu"o 
rum. Ben, Yakındo u ınmtaka· 
sında ) aııtığım trmaslardan mcm 
nun de~ılım. Yalnız Türkbedc 
talebe diHılarının mahi)etini an 
lamıs bir te& kkul kıır516mda bu· 
hınduğumu zannediyorum. Te· 
maslarımın musbet netice vere
Cl'ği muhakkak 1ıibldır. • 

Bir lngiliı papazı ateş 

üıerinde yürüdü 
Colombo (Seylan) 5 (A A.) -

F.rie Robcnson adındaki bir in. 
giliz papazı buı;iin meşhur Ka
taramgana mabcdınde 3 bin kisi 
önünde ateş üzerinde ) Urüyerck 
etrafta bil) Uk bir heyecan ya. 
ratmıştır. 

Kabine mrnsuplarından ikisi· 
nin de huzurunda iizerinde bir 
~rt bulunan Robcnson. çıplak 

Şthirdekl umumi helalar &ene de 1500 liraya hususi teşl'bbüse 
klr:ılarıacık - Ga:ıeteltr -

1 a~aklamle kıpkırmızı kömlirler 
üzerinde yüru) erek Hindli hacı· 
tarla blrlıktc dua etmek Uzcre 
mabede girmiştir. 

Daha bncl'dcn Hobenson'~ hu 
tecrlibe e~nasında refakat ede· 
ce~ini bildırcn bir Anıerika'ı ı~e 
bu esnada ortalıkta ı;ôrUnmemiş. 
tir. 

• • -:ıfw•• vluN• 1"'111:. •"u IAırw•&• 
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Amerika, çelik ihracını 

menetti 
VaEington 5 (A.A.) - Amerl 

kan hükılmetl telık ıbracını 
meneden kararnameyi dUn imza 
etmistir . 

ACI BiR ÖLÜM 

namazın• 

camlinde 
nra Zin 
mezarlığR 

j ·;.· • • ..,. • 

~~~·~~,~~~· 
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Mukabele 
Balılıesirde 10 kişi bir ka. 

dını :torla kaçınp tcca· 
'üz etmişlerdi. 

Hr-ınrn aktıbinile Anlıara. 
da rıa ikinci hlr \'ak'a oldu. 

ll"i grnç kıı bir erkrğl 
baCla ıp auba ile kaı;ınrken 
l&kalandı. 

Ö~ le gôrülil\ or ki kadın. 
Jar ıeneltrdcnbr.rl sıirup gl. 
dl'n tccu ür. \e kaçırma \•ak. 
alarmın ıınr k lrrndlltri ta. 
rafından onlcnebllcreğinl an. 
lailılar. 

Dundan sonra bir bltden, 
bir onlardan ... 

nak:ılım hangi taraf pu 
edecek? •• 

ECVET <.ÜRESfN 

Bozcaada ' .. 
Uzüm bayramı 
Nefis üzümlcrı ve lyı kalitelı 

şaraplarilc me.hur olan Bozcaa. 
dada bu ) ıl ılk defa olmak tizere 
onumuıdcki 10 Ağu tos pazar 
gUnu bır Uzum bayramı tertip C· 
dilmiş bulunmaktadır. 

Her 7J) aretçi) ı memnun ede. 
cek tahıl gUzclliklere sahip olan 
Bozcaada, bu milna ebetlc hum· 
malı bır faali) C'i içcrsindedir ve 
ba,>ram günunun mümkün oldu 
gu kadar cazıp ve et)lencell ge. 
çir11mesi için parlak bir program 
çizılmış bulunmaktadır. 

O glın, adıının en iyi §arap 
imalcılerıyJc en iyi üzlim ) etiştl 
reni er arasında ~ apılacak mü•a
bakalar bayramın hususiyctlr.rin 
den birini teşkıl edecektir. 

l\lı•afirlr.rin iyi bir gun geçi· 
rebılmC'lrri için ııd3nın Türk 'e 
Rum halkı tarafından eğlenceler 
le mılll ovun!,-:· tl"rlıp rdılmiş. 
tır . Ada Beledıycsi, misafirlere 
en b i çanı-ş lizumlerinln ''C en 
iyi şarapların ikram edılmesi f. 
çin gereken hazırlıkları tamam 
laMıştır. 

Üzüm bayramı mOna•ebetiyle 
Rum ortodoks Patrıği Athcnago. 
rıı da Bozcaada)a davet olun· 
mu5tur. 

Basrn jürisinin 
Lüzumu 

J111"1d Vul\•~frlmlt.f•n 

Ankarıı, 5 - l'ro!c or Faruk 
Erem bugunktl makale ınde, bir 
basın Jurısi lu umuııu mudafaa 
etnıektcdır. lkmen butiin basm 
clA' alarmda &•> a i \'ıtsfın lılikim 
bulunuşunun Mkimi blllrklch c 
nıilracaatn e\'kC'tti ini, çtinkii 
bilirkioiniıı Adeta bir J!lri gibi 
h:ırekct ettlgiııi, ileri dcmokrn· 
sılcrclc ba ın d ·ıvnlnrında jüriyC' 
müracaat olunduğunu izah rden 
Faruk Ercm, makalcsını şoylc 
bitirmektedir: 

•Eğer böyle bir ıslah~t yapıl 
mayacak olursa adnlct cihazımız:. 
la basın men upları arasında 
ilıücü anla:imazlıklar husule ~e· 
lebilir. Ben şah ıın basın dlıvala 
rında memleketimizde jürinin 
me,·cut olmama ını bir noksan 
sa) ma ktayım. • 

Kanada Elçisi lnönüye 

voda etti 
Ankara. 5 (Hususi) - Mem· 

leketimııden a) rılmak üzere bu· 
lunan Kıınada büyük elçisi ek· 
selam; General Odlum, Halk Par· 
tisi genel baı,;kıını inönUye veda 
zı)arctinde bulunmuştur. 

Mühim bir gece 
Sergi dola~ ısiylc şııhrlmlıe 

gelen Mcdrano sirki, halkımızın 
gosterdığl yakın alAka karşısı!! 
da ikametini, kısa bir mUd· 
det daha uzatmı:ştı. Sirkin St>lı 
rimizden 8) rılmasına çok 2Z 73 

man kalmıştır. 
Sirk idarr i basınımııın atlka 

sına b\r şükran borcu olmıık 11 
zere Gazetl"ciler Cemi~ eti ml'n 
faatine müstesna bir gece lt'rtip 
etmE'ktcdir. 

ÖnUmUzdekl cuma akşamı ~a 
at 21 de yapılacak olan hu !t!V· 

ka!Ade gfüterilerde sirk blitün 
lrndrosu ile faall~cttc buluna 
eak ve şimdiye kadar yapılmı· 
y;ın numaraları ihtiva e.il"cck 
zengin bir program tatbik ele 
ccktir. 

Cuma gecesine ait biletler bu 
~abahtan itibaren Galatasaray 
dRki Kervan Seyahat Acen ~asın 
rla normal fıyatlar lizcrindcn sa 
tılmağa b şlanmıştır 

' htanhulda sıcaklar bütün ılddetlyle devam etmektedir. Şehirde sıcaktan bunnlanlar blrar. hava 
almak ve ıerinlemek tein kırlara ve denlıe gitmektedirler. Yukarıdaki re imde, Floryıda deniz 

kenarındaki bir ırupun neşeli halleri görfililyor. 

J,ı~ıerl Bakanı Ethem Menderes (sağda ıö1lilklil) Ankarayı urııında 
Öı:san ile öpü,üyor 

.. ~__ııj 

Çalııma Bakanı !liuri 

Geçen gene Hlndistanda Yeni Delhl 1'1ırlnde açılın Mllletlerarası çoruk resimleri ergl$lnıte ıll'. 
rece alan dört Tiırk çocuğuna lliııdlstın P.aıbıüını Nebru tara hndan gönderilen mlikiıfatıar 
dün vlllyette yapılın bir törenle iifrenctıere verllmlstlr. l'ukarıdald re im mükAfatların tcv· 

Etini ıöıtermektedlr 
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Koreliler hükômetlerini 
neden tutmazlar 1 

ıı iiku11ıetiıı baskısı Jıal,k arasıııdn 

Jıosıı11ts11%l11k doğ111•uyoı· 
.» 

Ba~kan Truman. iki sene ev-
\el komünı tlerin güney 

Kore) e tecavuzUnü önlemek i· 
cin Japonyadaki Amerikan bir· 
liklerine hareket emri \'erdiğı 
zaman Korede başlıyan harbi 
·HUrriyet uğrunda serer• dı· 
ye lsimlendirmisti. Buglin har
bin Uçüncil ) ılına bastığımız 
halde bu scrcrln bir çıkmazda 
buhıncluğunu mlı ahcdc et· 
mekle)ız. Bır vakıllcr Anıc
rıkalıları, kurtancılar diye 
coşkun tezııhiırlerle karşılamı' 
olan Koreliler, harp vaziyeti 
nin aldığı müzmin şekilden şl· 
kli~et etmekte ve memleketin 
duştuğü hazın manzaraya ta 
hammulsilzhik gôstermektedir· 
ter. 
Korenin hazin 
Manzarası 

K orede balen ) ıkılmadık b!r 
ev, tahrip edilmemiş bir 

şehir, açlıktan kıvranmıyan bir 
fert yok gibidir. Yüz binlerce 
in an yersiz )urtsuz kalmış, 
kah kuzeyden gılneye, kah gü 
ne) den kuzeye kütle halinde 
) ollara dokiılmüştur. Henüı 
insan haklarına kavuşamıyan 
\ e hürrıyet ideıılini gerçekleş· 
tırmeğe murnffak ol:ımıyan bu 
insanların iimit izliği Birle~ 
mis l\1illetler kıtalarının göz 
!eri önunde te ckkül t'clen bir 
hukıımetle daha da artmı~ brı 
lunın or. Zı :ı uııe'i 1-i:ore hıi 

ki'ımct 'e lı. lkı id:ıre eden 
ÇC\ ı eler n mlekelin bu ,.,iınk1 

rtl:ırını h ıçc s:ıyarıık lıü) Li'• 
bır tedhi h:nası )arııtmı !ar 
dır. i\merik.ılıl:ırın şimdiye 
kadar iş ı müd. hale etmeme 
lerlnın Sl\'>cplerir i Koredekl 
harp dııruı. ·~ft tfctmek doC 
ru oldugtı gibi hürriyet mev· 
zuuncla miidah:ılenin yanlış ne 
tieelcr H•reeeğıni düşünmele 
rındcn de ileri geldıgi söylene 
bilır. 

Son gunlerde Koıede siyasi 
çevrelere hlıkım olan ger..,in 
havıının mahi~ etıni, güney Ko
rede >erli hükumetin bııskılı 
idare ınde aramak !Azımdır. 

Guney Korelılerin hukumet 

Açlık teken Koreli bir aile 

!erine karşı takındıklan tavır, 
~iddct ve tazyik karşısında bir 
aksülamclin ifadesinden ba~ 
ka bir şey dcğildır. 
Harp silindirinin 
Ezd i ği memleket 
K ore harbi gillıkçe derinle 

şen bir yan gibi halkın 
bünye inde ve mllne\•iyatında 
kemirici te irler )apm:ıkt:ıdır 
l:ır turlii bilmi,>en gidiş «el;~ 
lcr. ileri "eı i lı:ırcket eden 
h::ı ı> ılıııdırı memleketi h:ıı :ıp 
\C peıı n h:ıle ko~mu tur. 
l\lut:ıreke muz:ıkereleı ine ba,. 
lıyalı a ağı )tıkan bır )'ıl oldu 
ğu h:ılde bir neticeye 'arm:ık 
kabil olam:ımı tır. Komiinist 
!ere kat'l darbenin ne \'ak t 
\'trulacağı bilinmemekle lıı>ra 
her. şimdiye kadar bazı ıte 
beplcr tahtında çekingenlik 
gösterilen harekeli ere te\ co;. 
stil edil mi, lir. Kuzeydeki b ı 
rajların bombalanması kat'i 
darbenin ilk aıametleri t..:lak 
ki edilmektedir. 

Rombos dunn 
Pirinç tarlaları 

B ir zamanlar As) anın en zen 
gin pirinç bölgesi dıyl) a 

nılan Kore, harp faciasının :ı
eısını bol bol hisseden açlık 
\'e kıtlık tehlike ine mart!' hır 
memlekettir. Birleşmiş i\lill~t 
!erin ve Amcrikaıı ın geniş ~ar 
dımına rağmen iki seneden 
falla zamand:ınberi devam e 
den harp, memleket lktısadi 
yııtını fena halde bozmu<:tur. 
Rüliin genç un urlar silah al 
tınd:ı lıulundıı!!U i\'in p inç 
tarlaları boıııbo~ duı m:ıkl d•ı· 
S:ıııa ı ıl'dce ui .ımı~tır. \1 m 
lekeli k lkııulırnı:ık 'e O'l~ l e 
ııi bir diizen \"ermek rınc. k l ı 
lıin son:ı erme ile kabil ol:ı 
c:ıktır. Fakat komünbt1e .. ın 
o,>unlıınna tııet olmamak !çın 
çarpışmanın devamı zaruı·i gö 
rülınektedir. 

Bütün bunlardan :ınlaşılnr. 
bir noktıı vardır ki o da, IW 
renin bir ı:ıknıaza girdi6i ve 
bu" çıkmazdan ancak mü:ec:ı 
''İZ komünistlerin ma~lubi\ e· 
tile \'lkılabileceği kana:ıtidir 
Korede harbin ve yerli hükll 
metin, halk :ırasında meyd:ına 
getirdi~i bedbinlik havası fim 
dlllk yatışmışa benzemekChdir. 

Derleyt'n: Tolun Alptekin 

Şehrimi ze 1100 turist ı:etirrn llima1aya gemisi 

Dün şehrimize 
1100 turist 
Geldi 
İngiliz bandıralı cHimalaya. 

gemisi ile dün akşam şehrimize 
1100 sey.> ah gelmiştir. l\luhte~if 
millctll'rc men up senahlar içın 
de f ngılterc Trmyız mahkemesi 
ih esi 'c Kralırc EIİ'Zalıeth'ın 
arnkatı Sır Malcolm Lıe, meşhur 
f ngıliz komıği Bod Eleigen de 
bulunmaktadır. 

Serıahl:ır bugi1n 1:aat 19 da 
aynı vapurla se:hrimlzden ayrıla. 
caklardır. 

Kaynana gelıninin evinde 

hırsızlık yaptı 
İzmir, 5 (Anka) - Soğucak 

koyünde oturan Azime Semin e
,; ine hırsrz gırerek iki adet yor
ıan, iki adet ltilım, 4 adet kan·o 
la yatak örtOsü, altı adet ipeklı 
kadın eı:ıtarısı çalmıstır 
Yapılan tahk1kat netırr~ln ·e 

bunu ka~nana~ı Hasıbe Şemın 
µldı:ı anla~ılmı~tır. 

chrimlze selen turlstll'r sıcak 
semi de bö.; le dola~•) orlurtJ 

Faruk'tan artık hesap 
sorulmıyacak 'ENERAL ALİ FUAT CEBESOY((# · ~ 

~~~~ 
Fakat yakınlarından, Sa r'ay erkônından çoğu '------

hakkında takibat yapllıyor isi . nbul'u n ı·$gaıı·nden sonr~ Mısır Kralı Faruk taht ve ta. rin lıüyiik bil' kı mını tehdit e- 9 
• cından , azgeçcrek karısı, ço- <len bu infilak in doğurdugu leh· 
1 cuklnrı ile b_irliktc ::11ımdaıı ny. likcnın guçlükle önüne gcçilcbil 
~ rıldı, şimdi Itabanın Capri ada- di. O zaman baruthancnin bozuk 
sında sııkin bır hayııt sürüyor. mühimmat ne doıu olduğu anıa- olO~ 
Yakında Fransada, y:ıhut Amcri. şılmıstı. Hu mühimmat Filbtin On beş gün içinde İzmitten Kilikya'ya kadar . 
kııda ycrleseccğindcn bahscdili- harbı c nasında satın alınnıı~tı. mı~ 

~-~~- e~~k: i~~a~;in!1:~'.n~~~Y;~~:; i:.;;.~)e:ı::n h;07 :~~:~1~ c~~;!~~ memleket aksamı yeni mi ili idarenin eline geÇ hO 
) ol undadır. Bunun için nerede sn tın alınan 10,5 santimetrelik A k d h · ı "' h . " d .. 1 karcı do 
oturursa otursun para sıkıntısı topların pek eski seyler olduğu n ara a 1 1 ve ancı uşman arımıza :$ 

çekmeden rııhat )aşı)acağı mu· \'C atış esnasında parçalandığı 
hakkaktır. :ınlaşıldı, Cephedeki ordudan ~i-

Faruk Mısırdan ayrılırken t:ıh. kiiyetler y:ığma~a ba~ladı. 
tını kaybetti, fakat sfikfın 'e hu Sıı\'cı Muhammed Azmi derhal 
zura ka\ uştu. :'\lısırdan ayrıldığı lıılıkikata başladı ve bu i~de Kra 
için arllk kendUnden hesap so- lın pek yakınlarının alakası bu. 
1 ulmıy:ıcaktır. Fakat yakınların- lıınclugıınu meydana çıkardı. Bun 
ıfan, saray crkiınınd:ın bir ~·oğu !ar Kralın hu~usi kalem m!idü· 
hııkkında takibat yapılıyor bun. rU Antoin Pulli, yarcri Ila~an 
!ardan bir kısmı le\ kif edilmiş, Akif, hususi pilotu .:ııuhammcd 
bir kı mı tahkikatın sonuna ka· Hilmi. Kralın otomobillerinin 
dar evlerinden çıkanıı~acaklır. müdürıl Hü eyin, Saray müteah-

hidlerindcn f:dmond Galan, KraBornk harp 
lın yatlarının kumandanı Amiral 

ftlal1enıcı;i 
Bcdr 'e diğer bazı kimselerdi. 

Takibata sebep Fılistin harbi 
esnasında ordu) a bozuk harp Suı: lular Kralın 

malzemesi \erilmcsidır. El bom- \"anında 
balarının hemen hcpsı boı:uktu. r aruk bu sırada Anupada se. 
Bunlar karşı t:ırafın siperinde ~ ahate glrlecekti, Hakların
değil askerin elinde patlıyordu. da tahkikat yapılan bu adamları 
75 santimetrelik topl:ırın mermi- ~anına alarıık Xapoli, Cannes, 
!eri bu toplara uymuyor, uyanlar ~icc re Sainl Scbastiene gönder 
da patlamıyordu. Bu mermilerin eliği iibi tahkikatı da durdurmuş 
İtal~ an kıyılarında batan bir gc. ve sıı\'cı azledilmi~li. Bu azilden 
ınlclc \e denizin clıbiııdc iki ~ ıl sonra ;ıclı geı:enlerin hcp-.i hak· 
kaldıgı anla~ılııı1}t\. kınclıı takıhata liıwm görülmedi 

Ordu)a bu ıniıhimımilı \eren- ğınc karar 'eril mi ti. 
lcrin \"O~u saray erkanı idi, )D· ilıı yetişmiyormuş gibi Kral 
hut saray erkanı t:ırafından hl hcpsınc ayrı ayn nişanlar, rüt. 
maye ediliyordu. O tarihte hiç beler Yermiş, bu hadise uzun de
kimse bundan açıkça bahscdcmc dikodulara ebep olmu~tu. Bu de 
di. Bundan başka harp masrafı dikodular Ozerine )alnıı Kralın 
diye gıi terilen paranın 22 mıl. e\·mediği eski Harbiye l\libte.-;a
> On l\lısır lira ının (220 mil)on rı Mııhmut 'fcvfik Paşa, Pren~ 
Twk lirası) nereye sarfedildiği bbn Halim, Amiral Eedr, Gc
maHim değildi. Sa~ ıştayın \'esika ncrnl İbrahim Saad, Albay Cafer 
isteklerine kulak bile asılmadı. Osman, 3 yarbay, 2 binba~ı ve 
Sayıştny o kadar bti)ük yol- üç tacir hakkında takibata ba~-

suzluklarla kıırşılastı ki baskan- lanmıştı. General IIayaar, Os.
ları Muhammccl l\lahmud istifa. man mevkilerine iade edilmişler, 
sını vermeğe mecbur oldu. Hu. 27 bin lira ihtilastan suçlu A· 
nun üıerine ftyan mecll ine lıir ıner Bey hakkında hiç bir mua
istlıah takrirı 'erildi. Eski Ba- mele ~ apılmaııııştı. 

! knnla.rclaıı ve. a).andan .:ıt~ıstafa Ge~ır; subaylar bun?an ı:ok mü 
l!Jcrcı şıddetlı hır nutuk soylcdi. lecşsır olmuşlardı. Kralın tah. 
Gazeteler de meseleyi ele alclı· tıııdan uz.ıklaştırılmasında bu
lıır Başkumandan Hııydar Paşa, nun da bü}iik te iri \'ardır. Şim 
bu vazh et karşı ında, hukiımet- dı Sa\•eı ;\ftıhammed Azmi tekrar 
ten tahklk:ıt yapılmıısını isledi. \azifcsine iade edilmiş ,.e tah-

( 

kik:ıta başlamıştır. Bozuk :.iliıh 
me dr inin bir askni mahkeme. 
e \P llNr i tahmin edlllyo
.ıray bu defo kin e~ i koruya 

mı' rııktır 

' 1 Okuy u c u Pi kir 
Ve ========= 1 ŞikAyetıeri 

. 
iş arıyaıı terzi 

Gllncnde terz~lik yapan M. Ka- ı lındığını yatnıaktıı, evli ve hir ço 
ragcde adındakı oku)ucumuzdan cuk babası ve çok muşkul durum 
bir mektup aldık. Okuyucumuz 1 ela olduğunu ifade etmektedir. 
memleketindeki esnafın işsizlik- Köprü • Emirgan vapur 
ten dükkanlarını kapayıp lıaşka • 
yerlere çalışmağa gittiklerini, seferı hakında 
kendinin de çok az haftalık al. Emirgiında oturan Seliıhattin 
dığını, İstanlıulda daha müsait Yumak gazetemize gönderdiği 1 
bir iş aradığını, kendisinin ıs ya mektubunda, memurların çalış. ı 
şında bulunduğunu \•c 4.5 yıldan ma saatlerinin yeniden tanzimin 
beri terzilik ya~tığını yazmakta· den sonrıı, Köprüden Emirgana 
dır. 14,40 da kalkan 'apura yetişme

Diğer bir iş arayan 
E) üp İsliımbey mahallesi çık· 

maz sok:ığı 12 numarada oturan 
lliiseyin ,\kçam göndrrdiği bir 
mektupta, a'kcrlik \"azifesini yap 
tıklan sonra, cvreke çalıştığı bir 
numaralı dıkim evine tekrar mü 
racaııt etliğini, işe alııımadıgını, 
h:ılbuki kendisinden sonra mil· 
racaat eden başka bir şahsın a-

nin imkanı olmadığını, Çünkü 
paydo un 14,30 da oldu· 
ğunıı, hundan sonra da 
am·ak ı:aat 16,15 de bir 
\aı>ur bulundu~unu yazmakta· 
dır. Okuyucumuz, bu çalışma şek 
linin de,·am ettiği müddetçe, 
14.40 claki vapurun 15 de hare
ket ettirilme iniıı mümkün olup 
olmadığının incelenme. ini rica 
etmektedir. 

Emekli Dul ve Yetim Ayhğı Ahınlann 
Dikkat Nazarma 

Türkiye Emlôk Kredi Bankasından 

!lankamız:ı maaşlarını kırdıran emekli, dul ve yetim 
lerin ellerinde me\'cut cüzdanlardaki kuponları tamamen 
bitmiş ve cüzd:.lllların deği tirilıne ine mal müdürlüklerin 
re devam ecli!m11ktc bulunmuş olduğundan alakalıl:ırın 
yeni ciizılan ve mühürlerile birlikte ,.e h5leıı oturdııl\l:ıı·ı 

evin sarih :ıdresluini hamilen bankaııı1ta miirar:ıat e.ie 
rek cüzdanlarını knydettirnıelerini, cilzdanlarını bank:ımı 

za knydetıirmeycnlerin mııaşlarının verilnılycceğini e 
hcmmiyclle. bildiririz. (12399) 

. . 
T 1T1 S A. O. Yönetim Kurulundan 

' rr, kal :iıl r. c;r.nrl Kıı ı ııl Topl antı~ı ila n ı: 

Ortaklığımızın Cc\kaliide genci kurul toplanıı~ı !l/'111!!5'.? 
cuma gunü saat 16 da; fstarıbul, Heyoglu, Tonıtom nıahalle-ı. 
~unıziya sokak, 30 1 numaralı ortaklık merkezinde yapıl:: 

caktır. 

Toplantıya istirak etmek isllyen ortaklnrın hisse -;enet 
lrrini bir hafta evvel Yiinetinı Kıırulun:ı veya gö tereccği m .. 
h:ıllc tevdi ederek mukabılincle his r. senetlerinin adedini \'<' 

numaralarını nuıhtc\·i bir duhulıyc kartı almaları lazımdır. 
Giindem: 
1) - Ortaklık sermayesine (300 000.-) üç yiiz bin Tür~ 

lira sı daha katılarak, nıc\'CUl sermayenin (400.000.-) dört 
~ iız bin 'filrk lirasına iblAğı içııı karar \'erilmesi. 

2) - Ana sözJeşnıcnin yedınci maddesinin değiştirilmesi 
Ycılinrı maddenin ~ rrıi şekli: 

Maddr· 7) - Ortaklığın srrmıne~ı : R('hPrı {!100.- ) h~· 

) uı 1 tırk )ırası kı) mctındc l'a mı!ıne muharrer, (800) !eki1 
)UZ hı~~c\c taksım edılmlş (400.000, ) dort yuı bın Turk 1ı 

rasından ibaret olup tamamı tedı) e edılmı~tır. 

emniyetli bir vaziyete girmi~ti. ~ 
ma takdıı·Je yadcd~etl' 
ta olanlarını hur J,eO 
!arken aramızdan ~ 
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İkinci fük i~eh ir 
Hareketinin ehemmi~ eti 

İkinci Esld~ehiı• han•keti bir 
haCt:ı sürmü,lü. Sür'atle el· 

de edilen bir mu\'affakıyel ev
\'el<leıı aldığımız karar ve tcrl· 
birlerin isabetini göste>nııi5ti. 
Harekatı milliyenln lddet ve 
kaliyeli karşıı>ında İngiliz kıta· 
ları muka\'emet edememişler, 
telaşla geriye çekilmislerdi. İn· 
san bakımından cüz'i fakat eş- • 
ya bakımından oldukı:a ağır 1a
yi:ıta uğramışlardı. Bu hareket, 
milletin azim \'e birliğini muha· 
faza ettiği takdirde garpta yal
nız kalacağı Yunanlılara ,.e 
sarkta da F.rınrni lere karşı hür
riyet \'C istiklalini müdııfaa ede· 
ecgini ı:ö~termi~li. Aşnı zaman· 
da itilaf dc\"lelleri ile <IC' yeni
den hir harbe ı:iı mr.k ihtimali
nin ınc\"etıt olmadı!lı bir kere 
daha tezahür etmi~ti. Bu itibar· 
la ikinci F.ı.ki~ehir hareketi, İs· 
tikl!il Savaşı tarihimizde mli· 
him bir me\'ki tutar. \'eni milli 
idarenin Ankarada emniyetle 
kurulma ına da bir başlangıç 
olmuştur. 

. ııı 
rılmı~ olanların 3 

ününde eğilirİlll· 

) l iralay Cafer Tan ar Bey 

12 nci ve ı.& Ün('Ü 
Kolordulara gclin<:e 

Garbi Anadolu şimendiferleri 
üzerindeki ecnebi kıtaları 

izmite doğru sürülürkrn, mü· 
dafaa planı nıııcibincc Torosl:ı
rın garbındaki Fran ız nıüfre· 
zclerinin de Toı os'un aı·kıııa 
ı.ürülme~i lfımııdı. Bundan haş· 
ka Gey\ c bo azı ile Toros sc· 
çitleri kuvvetlice mudafaa etli· 

Toros geçitlerinin şarkına at· 
mağa muvaffak olmuşlardı. Tıi· 
net \e köprülerden en mühim· 
!eri muhtemel düşman hücum· 
!arına karşı tahrip edilmek Ü· 
zere hazırlanmıştı. 

On beş günliik lıiı· ınilddet i 
çındc Izmiıten Kilikyaya kadar 
ulrın memleket ak~amı, ~eni 
milli idlıreııııı eline gc~·mış \'C 

Ankara dahili 'e harici dü.;ıııan 
larınııza kar ı daha enıni)cUi lecckli. 

Yirminci kolordu, mahalli bir vaziyete girmişti. Ilu yeni 
milli nıilfrezelerin de yardımı mııv:ıffakıyetin istihsalinde ~ ir· 
ile hu milli vazifelerini yapma· minei kolordunun, dığcr kolor-
g:ı çalı ıı ken. ın:ı:ıttec~siif 12 duJııra mi al olacak hızmctleri 
nci , c 14 llnclı knlordulaı ın ile· gcçmı tı l\tıllı Mutadelrmn lı:ı 
riık> :ırwdılel'ck st•heplcr dola· şınd;ınhcri rıı kunctlı nıe net 
yısı) le ıııüdafa:ı ı>l5nının onlar· !erden biı i _olan ) ırmıııc ~olor
dan lıeklt'nen h:ırrkctlel"i ) apıl· dunun z.ıbıtan ve crlerını dai· 
mamı,tı. Bu kolordular bir miid -, --~- ----------
det iıtıl ,.c sc~ irci k:ılmışlar, 
hem seferberlik planına mani 
olmuşlar \'e hem de işgal etmiş ı 
oldukları mıntakalarda milli İ· 
<lareyc karşı haıırlanan isyan 
hareketlerine bılmiycrek cc:.a· 
ret \'ermi~lerdi. 

Kil ikya'dan İımil'e 
Kadar 

Ulukı~la ile Pozanti arasında· 
ki Çirtelıaıı istasyonunda 

bulunan f'ransız kıtası bura mı 
hadisesiz olarak bo altmışlı. 
Ancak Çirtehan ile Poznnll a 
rasında Akköpriide Fransız kı· 
talarının muka\'emete yelten· 
mesi üzcdne milli müfrezeleri· 
mizle musademeler ol muştu. 
Fransızlar makineli tüfek ve 
e5ya bırakarak Pozantlyc çe 
kilmlşlerdi, Akköprii de tarafı· 
nıızdan işgal edilmi~ti. 

Müfrezelerimiz, Fransızlara 
zayiat \'erdirerek. bunlan da 

Amerika'daki grevıet 
mal oluyor? neye 

• 

Çelik işçilerinin grevleri 869 milyon dolar işçi ye~ttt' 
ne, 71 milyon iş gününe mal oldu 

Grl'V sona erer ermez çelik çok sanayide i~j)e:eflı A merikada çelik, komtir, oto-
mobil sanayiinde çalışan 

i•ı:ilerin muazzam sendıku
lar kurmaları ,·e kaııuıılarııı 
bu husustaki mü :ı:ıde i ~ lizüıı 
den Amerikada zaman zaman 
bii) Uk grc\'lerc şahit olmakla
~ ız. ;ıı emlekct dııh ilinde ( 2000) 
şubeye ve her ay intişar et· 
mcktc olan Stcel Labor adlı bir 
dergiye sahip olan 850.000 ü. 
yeli çelik işçilcd sendikasının 
ikinci cliınya sa\8 ı ona rre
lirleııbcri yaptığı grc\·ler 86!l 
milyon dolar işçi yc,•mı) esine 
71 mılyon ış gılnıi • mal olmuş 
tur. 

En ton tleftı yapılan grev 
yfıziinden Cl) milyon ton çc· 
tik i tihsali geri kalmıştır ki 
bu ınl'-t:ır otoınolıil s:ınayiinin 
tam bir senelik ihti~arın:ı tc. 
kabiil rL.mekteclir. Çelik grevi 
yüzüııcleıı bir çok r.ndii tri şu 
heleri işlerini d:ıraltmağa mee 
bur olmuşlardır. Aranılan ba· 
zı çelik ncvilerinin bulunama
ması dolayısile otomobil fabri
kaları biraz zaman sonra ima· 
!Atı azaltmak torunıfa kalacak 
lan gıbl Çl'lik noksanı mrrml. 
rokrt 'e ordu için kam\ nn 'a 
pan fahrikalıırda da te irıni 
ı::o termt e ha•lamıstır, 

anayii lesi !erinden derh.al ) alıııı üç gün ıŞ jŞ ti~ 
\'Üksck randıman alınamaz. ls- bazı fabrikalarda d:ıll I~ 
İih,al tedricen artlırıl:ıbile{'c. zaltılmış olduğu~ bı.ı\
ğin<len Amerikan ı;anayil çelik lik sanayii dışın 11rıı o 
icçileri işll'rinin başına dön· çiler için de zara çıl 
dükten sonra da grevin tesir- Çelik te~islerinde rı•ıl',, 
terini hbscdeccktir. Grev ) fi. olan bir işçiye hll ıııı.s1 
zünden istihsali geri kıılan çc. dolar verilın~~~c :eıı b~ 
Uk miktarının ( 1) milyon ton zaran grev yuzuıı ftııd• 
olduğunu söylcnılştık. On mil· işı:isinin dört b~~ıııl 
yon ton külçe çrlikten yedi bu tiği ye,•miyeler ? dif· 
çuk milyon ton piyas:ıya sev- dolardan az değıl c O' 
kcdılcn i lenmiı:: çrlık ~apıla· Saatlik ücrct1eriıt eı> 
h.lmr~tedır. \ edı buı:uk mı!. satıl im ila,·c etli~)~ 
\On ton 1-!ilcnıııış ı;clık ile pılnıış olan (600, ı:rt' 
(4.518.000) otomobil \'eya katıldıgı hu son b1ııı1•01 
( 75000) dizel elektrik lokomo- lrrlıı vevmivc k3~(ıo0 
lifi, (469) J:ıü~ ilk gl,'lİ veya zararl~rının° (453. old~Jıl 
< 126500) Palton tipi tank imal ra baliğ olmakta 
cılilt-hilme~inin mümkUn oldu. ccl!lmiştir.. ııırbi pi 
i!u ıliişiinülür e çelik gre\•inln ikinci Cıh:ın 1. d:ır 
Amerikan ekonomik Jı:ı,·:ıtına elikten bugi.ine kll çel•~~ 
neye mal olmakta olduğu ko· ~:ınayi • en başt:ı 0ıots1 ı 
tayca anlaşılır. könıiir. daha sonrııdit· • ~ 

Çelik "revinden ,•:ılnız çelik ııayli gelmekte ıŞ ol~~ 
·· · ~ • . tarafından yapılıtl ıat 
uzcrınc ışlemekte olan sa nayı 1 4 420 OOÔ ()()O d0•1'1'ıı ··ı er , . , JJ11 • 
mu ecsslr olmakla kalmayıp mlycsinln . 3ı;O b~tl 
bir haftada (50000) \ason çe. nu . kaybına ~ebe 0ııticl 
lik nakliyatı ~ apnıakta olan A· , e AmP.rıkan ekf~ra tıd 
mP.rıkan Demıijol sirkctlerinin lar ve hazan aY ~crıd • 
haftalık zararları da (5) mil ferin tesirinden ) 
)On doları bulmuştur. taramamış•ır . t'· 

Cclık sıkıntısı ) uıünden hır ('r\ ırrll · 
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t il ıy11ıal' ilı iyffcı 
~~~~!un ıso bin radyo ıına mukabil Hakkari'de ) nlııı:ı: 87 

fırtı lok \:trıııı ... Hunu duyunca: •Oh ne giiıel ... <:uı·lillii ııa• 
hlııaıı l kafaliın ıliııt!• ılrnıi5tlk, Anadolunun lılr kö cı;incle 
ttliQc k ncc ııüı u~lii bir (igretmrn lııına fU c·euhı 'r.rıll: •117 
1 duınc kc2s7 raıl)o olu)dı ıln Jılı·nzı;c clu)ul lllıl• ... • J>ii· 

~ azı~c kı>_metli öğretmenin görü~linii haklı buldum. 
t~tr. 1 ~ Ctırhıtil nıulı:ıl;kak J;I lrnfa şi lrir, in aııı sersem 
tltır1ıd11 at l' ı.izlik ele onun kndıır. hatta belki de ondan fazla 
•-~>ı~r; sr. dul mak bir lhtly:ıclır. De\ anılı e illik in an 
tir, tu 11 tıı11k dü nıiış, ~alnıı ba;ıına knlmıs gibi Jıir his \C· 

d~ t~ltıı liidt1clli suıiiltüden dalın çok 3 orucudur, ı;lnlrlcri 
01 hcruat cıllcidlr. 

, 
BAŞMAKALEDEN DEVAM: 

T bir 
G ' maşı l intıılc) 

rinr ııı:ıl efınck ic:ııı etti iıır, umlıll lıcsnırnır.k 1 ı.ını geldi ı. 
ne oku} ııculaı ımı lnandırmnR \ e hııklarınıln gih rıı 3 Ilı atınnk 

iı;-in lllllll zaman aıami ga) 1 eti Sili rl'ltİın, lla&bakanın iııtlknl 

dl'Hinc ait hataları talılil eden \e 1 tlkbal he nlıına tanı lılr 
salıilı uclcclrıı ı.Ö71criııc ı;aıelı-de ıllunlarra ıle il, a.)fıılaı rn 
~<'r \ermekten trkinıııcıllm. Oku~urnlonn Jı:ınlıııı. rr mi ilin 
cnılhl' ine cl:ı)ııııam:ı) arak iktidara kul ~ ıııılılı ınıa lıüknıclti· 
lcı·, kimi, tulıılıho,an ı.iilicr, bunları tckdp eden J:İdl ler kar• 

Yun n Tr je i 
temsile i 

6 

tro unun 
aş ıyor 

Marika Kotopuli basın mensup/arma dün 
geniş izahat verdi 

Selırlınızcfo c 'ki Yunan dram 1 'er nıemlc>kcıtınizde, klbik tu. 
tem il teşckküllinün A<;ıkhava jedller do t bir muhit hulu~or. 
'J i.> atro unda 13 A u to tan Jli Çok guzel olan • ~ıkhın a Tl· 
bıırcn vı>rect' l temsllll!r mhnasc 1 ):ıtro unda birkaç ı:un sonr.a 
betiyle Mnılka l'otopull dUn b:ı E il'ın kı) metil söı.lerı du~ ulun 
ın men uplarıl tanışını \o bir ca, '.l'urk • l.lrn \" diCcr ) aban 

konu mıı ~apmı tır. l\larıkn Ko· rı sc)ırc !er ilahi bır CQ kunluk 
topull ezcümle demiştir ki: lçlııile lılrlcşıp, gUnlu'· hıı~ at M· 

• rr ~ 1 ne CHcl, Tral•)anın kü,·tik bir 1 t:ı )onundu iıııcn• 
tarı lızt ~1 'Ubc muhcnıfül olarak uzifc gıiren knrdcslmiıı ıs· 
l<l ııtnı~ı~c bir ) a1, hes on gün clinlcnmı-k üz«"re, bu l!iln~ o
~lıı Cu ~t•n.ı. Sinıeııdlrcr kunıpan) a ı miıhendi in otunnn ı 
hı ttd~e lıır bina ) nııtıı nııı:tı. ninanın çiçek, sebze bahçeleri, 
~'İlp s blııcH a ağaçları , nrllı. l\lu:ın en günlcr<le b:ılı~n anlar 
l r la~/htan ak~aıııa knd:ır lı:ıhçe ile meşgul olduklaıından 
tü~tl, gU ~ıü~rııııııcl, bnlmıılı idi. ilk gün •Bina glizcl. lı:ıhçe 
Ilı tııq rııı~u ııatıı tı ıık. Am:ııı ne il ı ... dcclinı. rakııt 1Jlr 

ı ınıla h IJ liııılllen hah ettiğim için tok nfdll olctuaunıl' im· 
rnr \rı·ılllcr. Umumi ha~ııtı:ı düzl!ünluk 3Btatmak bııkınıınılıın 
tatlılık '~ clo lluk ) olunu ll'crııbe etmek 3 olnııılıı arremı:ım 
fl'raglllll gayretler, gazeteci ıf:ıtı~le benim lclıı lılr ~i •n i in· 
iilıara ~akla acnk drrrı clr.rc kaılar \ nrdı. l>cnıck ki ikllıtnr· 
daki :ılısi}'l'llcro hıııı·ruz il> le ılursuıı, onlar bellıl Jıumrlu bir 
h:ırn i~·iııdc hırtııılık ,.<' \l'lılmrlrıı "~ keııdi lıekıı lnıkCııılıırıııı 

tıulnııık lıiı· lı:l\':ı laraınıngn (·alısnıakta hulon hulu kifrların 
le irinden '.kıııtulıır di.\e 1 rndiml Crcln etmek clereC"c ine k:ı· 
ılnr ) nklıı tını. 

,_ 1\11 ahrpen er mcıulekcli· dl clcrıni \lnutara'k ı:uzel ideal. 
nize ilk defa olaıak ı;:clmiyorum. !erin Hrdıği hislere kapılacak· 
Asrımııın ilk senelerinde başlı. lıırdır. J)(' 'l.'rlerını her 'e ilede 
yan ve elli srne dc\Rm ı-den san i bat rden Turk ~~n'alkArlan. 

, ııt lııı.>ntımdo, m('mlcf<clinlıi bir a.>nı tf~~~roda Kral Odip'i temsil 
kac ker rı)nrct etmek fırsatııu cltılcr. Ogrcndığıme göre Anka· 
buldum. Bu clcfa gcll ıın hustı· ı·n DC\:lct Th a,tro u da ~eni se-
l bir nıuna taşı)or: Bu da, kırk zona Llektrn ıle başlı~·a.caktır. 

be scncdcıııb"rl 30 llrc inıi ısıtım Bu • badı rler mcmlcketinız: an
bır ruynnıfl nlhııl'et hakikat Ol· nt~nrlnrı.nın olgunlu~un.ıı. 1 bat 
11111 ıclır F ı s r ki ö l- edı)or. llk tem ıllmız ıçın g:ec-

b:ıJı •.kı:c1ıblc M's Jzlil len ficlel:ı rahat ız olıııağ:ı basl:ıdıııı. 
hl . Sanı ı;r~cn biıcr trenin dliltliğiiıulcn başk:ı lıiç bir ses 
lı~tı 5 ~ tatl~tı \ar, ne frnım:ıy ç:ını, ne \:ıııur clüdliğiı, ne 
tttıy0r~u1.' ne de otomobil gıırültiısü ... , essizlik iılet:ı ı tıraıı 

i 1- • c clu;nııık ihtiyac halini alıııaga b:ı~lamı tı ... 
l.;ı lıı llb:ııa dônclü~um glin daha Sirkeci i la l onuncla Jıar

dı. l\e~~ fcbrin GÜıii ltli!iÜ bana tatlı bir ıniızik se 1 gilJi gel· 
~lltu~ ~I ktntllmc: 60oh lıa}at urmı !• deflim ... 'frnk anın 
d ~uı11 la ) oııuncla Jıic olmnısll ı:ıindc iki dda lokonıolHin 
!! ~en~ü, trenin scı;ini clu) uyorcluk. llnkkıiri'cle o cin l okltır. 
lRı ICd ''> h nıulıtl'rcnı öijrctmcn haklıdır, .g7 3 eı ine kc kc 
«, 1, 1 ° 01aııl dı ela biı'Jlz sc clıı} ul aydı ... • temenni i erin· 
'°ıııına ~akat rad>oları gece gündiız ç:ılı~tınııantak, bilhn sa 

ildar arnı;ımak ilfll) le ••• 
Enis Tahsin Til 

ilci lııki'dr. Ylllıılan on besiııd O llınııı,at OJıınları CHelH ııiin 
ı;ona erıni~tir, l' uknrıclal.I rcsltıı de, bu münaM•bcllc ~npılnıı 

kapanı~ lorenlııcle Ollnıııl)nt b n)rn •ının inıllı 111 1 gönllü~ur. 

ski Japon Maliye Nazırı dün 
ziyaretimize geldi 

Eski Naz1r, İstanbul'u ziyafetinden çok 
memnun olduğunu söylüyor 

Japon) anın e kl Mnli) e N:ıl• 
rı \ c Milli Bnnkn He isi Mr. 

1 
Keizo Şibu ava dün matbaam•ıı 
zbaret etmiş \e ~u bey:ınat•a 
buluııınustur: 

•- Türki) eli zil :ırell otuz 
be~ l ıldanberi lt:ısrelle istiyor 
dunı. Şimtll :ırzum yerine geldi 
Caıı:ı yakın bir n111l1lllc. cvlm'I 
manzaralarla. Tlirk milletinin 
knlkınm:ı hıılinde olduihlııtı /.!ÖS· 
teı en :ıUıınetlcrlc kar,;ıl:ıştı nı 
llUliln yrnıcklcrlnh:, bizim ye· 
mek zevkimize uygundur. Ken· 
dimi hiç hır itibarla but:ırla ~·a· 
b:ıncı hissetmedim. Sehrın 1s 
tanbul tarafında misafir oM:ı
ğıım İpek P:ıl:ıs otelini r:ıl ıı•. 
temiz ve zevk ~c anlayışla fıln· 
re edilir bir otel buldum. 

Jnponya; geçen haziranda, h:ı
rlctc scfnrctler kurmağı Y<n i · 

iden b:ışlamıstır. İlk dört s.·f 
relimiz, Amerika, Kanada. İn· 

• ı;:lltere ve Fransada kurulmuş 

8nmrl J\llanghı, c·uııı lsteı c lJlılüıı lıuııları iııl fır eil!.!l.iillr, 
fRk:ıt ha ılnıı 'c hergiiıl uıuuuıl efkara sunu imli~ ı:azclelcr 
şeklindeki (•anlı dcliilr.ri ortadan knldıranıat. 

Ş:ıhı,lara karsı olan (uarrmlar ııctkc Hmıc\hıt'e, H, }>, 3' 
k:ır 1 taarruz ettiğim lı:ıkkıııdııki idilia, tıımeııııylc n ıl ızclır. ncıı, 
IJ. ı•. ııiıı lııısnrı 111111 ılemokrn 1 ııh:ısıııılakl tek liıııldiıniti tcs· 
kil cllliUnl cll\lnııı ileri ~iirctlinı. iktidarda bııluıınııların o.hsi 
ııırs'ulh ctlerb le lıeıı Nıe ınlidcl('( bir hürrhct mllcnılelc 1 
:> nııaıı llrıııokı-nl ı•artinin ana rııhtıııu lılrhirlndcn n ıı hıttuın. 

ilcklın n. l'.; on lıli) ıık kungr<'slııllc cok olgun bir ruhlu ha· 
rclwt cimi~. tManüılli l ıknınilaıı iktldardııkilere en ı:D1el iknz· 
lııı ela liuhıııııııı~ \I' Jıu aıııtla kötn bıı ın sh asetiııi cleğlslltfırn· 

ini \r. nıiistnkil ı!ll1rtı·lrrle clo t ohnalıırı lıalıkıııdn atili tali· 
ııı:ıl Hrnıi~lir. ı:u itib:ııl:ı iktiılıır ıiiınrcsinin, eski Hnlk Pıır· 

tisinin 'nlıııııı tııttııı.:u ,.<' ı:dlik 'c nu•rkı•zi) et sr.lleriıır. kaıııl· 
ılıgı haiı.ıml.ıki ı.ii,lr.ı iı•ılıı hedefi. ııaı tinin mfıııe\ i :ılı 1) r.ti 
dr. il, lıll\Ülı. kon•'ırııln crla a lıo)tlu~u olgun ruhu hiçe a· 
31111 \C ifrat )olıınıı ~:ııı.ııı nmlıdııl lirler 1ümrl'sidir. 

nemokrn ide 5nhı,Jarııı lenkld me\'ıuu olmadığına, llncalc 
lılidi clerin bÖ) le bir 1111'\tıı teı:l:ll eıtiğinl'; cam 1 terse, inan· 
maktan kim c amet Ağnoğlunıı nır.ııedenıl'Z, Cııkat •medeni 
clüııyaııın lcnklıt ıınla) ıst• im ~ckilde olduğunu iddia etmek 
için )a bıı dliıı)ll)I tnnını:ınıak \e~a umumi efkarın tnnımn· 
dığını s:ınm:ık icap rclrr. ller ltür \e demokrat memleketle 
ahı lıit ellıctıc ki umumi surcıte l«"nkld me\7.UU olur. mes'ul 

nllnnıl:ırı lılr tıırur:ı lıırıılnnak sureti) le sırf hıiclisclcri tetkik 
yolundaki lıir tcnkill c:c·ktınln ne lya i ha)atta, ne gazctelcr
ılc. ne ele tarihle l'l'I l cılıtıır. 

S:iııır.l \iiıııığlıı, hana biil le lıir miinııkn a fır atı \erdli!inr. 
ı:öı c lilJl'ı inin hrr Jıı 1111111 11~ n :ıyrı ı·ernplnııılırıııağı, umumi 
hın atınıı1111 lııızurıı lı:ıkınııııılırn fa) ılıtlı hulu~ onıııı, ı·r.uıılan· 

nı~ yarııı ıln derntıı ı•clı·cf'!!iııı H' hıı :ınula cliktaliırlük istidadı 
'c 8:ınıet l:ıoğlııııa ııit ra iznı lınnsı llll' ele i iiuı'İnıle tek· 
rar clurııcaJ;ıııı. 

ına 
• 

enı 

ı ıh•"· Bundan sonr:ı açılacak sef:ı· 
l 1~l'a G. • retler kafıleslne Türklyenin cı~ 
' hı. U• .. ı 1 ı I ~ ç- kU · Uu•u.ı !Jul bll'I• n:d•n -"", 1 > •ne 1 tıınlml tüt cıır lıııındaıı birinin hecllyc ettiği ıı o aca .. ını snnıyonıııı. ıı ı ı:,kı Jııı>on ;11:ıli) c N:ı11nıım 

Maden cevheri yüzde iki nisbetinde 
bulunuyor. Dağda tesisler kurulacak 

't~~l.ındl)a r.lçiliğiıııizıl.e )·~ıııhın bit• w.rrıılr~ rüruznn iki memleket arasında müşterek clıin ımıtha:ıınmla çıkan bil· Hurı;ıı, 5 - Yeraltı ser'ictleri· r:ıın oltlugıı tcshit edilmiştir. r • ---il !arahncl;ııı Arını Kuttscl;ı'):ı rnrılmhtır. ;ılfıkr ve rnenfııaller çoktur.• rr. mi nıizın en elıenınıiycllı i ul:ın rnlf· Diinynda en zengin \olfrattı da-
~lh - - rıını madeni iizcriııdc Uludıığ 111:ırınııı aııl'ak :, üzcle iir; oldu •u 

• 11ın D I k d • d b b' Komuta heyefı"nd ı N ki" t zirvesinde yapılan =•raııtırmıılıır duşunulccck olurs:ı ııuııınan nın· azırog'"' u' nun en im re se e 1 e \ a ıya ve yangın SpOı·nntaı· cdrC1~1.ilŞ, m\eu··ınınbaı.dt,enı';lnCOJlıei~e6eCrl·· den ce\•herinin llt derece fayda· 
ı-; ~ .. 1ı olduğu kendiliğinden anlllŞI· 

~ 11"n b ra~:ı~~r!~/t~~~ 1~~"~~:ni~~nd~c;~a,n;;a b~~ı ~~ı~~ Değişiklikler Sigorlaları ~~~~~· ~~:1ğ:i tn~~kk~~·ıs•~~~~ ıırÖgrenildıgine ı:urc, uıuctağda 
11 gazetesinde bu kn· yanlış haıekclte bulun:ınl:ır ola· maşı 1. drlr) Ankara, 5 _ AldıJlımız m:ıJ(ı. tir. bir volfram tesi i kurulacak, çı· 

ı\ k Yarıılan ne ri\alı bılir. Faknt hc)eti umuınbl'sl Orgeneral Nurettin Barnnselin mata göre, J;konomi \C 'ricaret Geçen )'az bnşlllnlln ıır .. tırına- karılan kaya parçaları öğütüle· 
h ta Cunıhuı 1~ et sav· hnkkıncla bu isti na' ı tc mil ed~ Or cneral izzet Aksa lordan in B:ıkanlıAının i ti :ırl he) r.ti olan l:ır k1,5 mUnasebctb le durmuş rck bazı nıneli)elcr •geçirdik· 
tı b llleınfzi te kil eden rck bir noktal naz r bc:>nn el· hllill eden milli savunma yüksek Sigorta '.l'ctkik Kurulu nakliyat bulunu~ordu. nırkııç n}ılll!ll>crı ten sonra nisbcti ~üzdc allmış:ı 
1 ıı •tarnflığından üphe ıncğe de imkAn ~oktur.• şcklm· konseyi genci sekreterliğine, ha sigortalnn umumi ş:ırtlarıyle yeniden çnlışınnlııra b:ı lanmış çık:ırtılıı> ihraç cdılecektlr. 
lııi r SJrrrek hepimi· ele cevap , ermiş oldu u Tilrkive len ikinci ordu komutanı bulu l anı;:ın sigortalaı 1 umumi artla· ,.0 kuyulıırdaki nraı;tırmalara de· Volframın tonu 18.000 dolar· 

il ııı hılcu e~leınlş \c tll· Bil ük Mıllet l\Jccli!lnln lOO nan ve 30 ağustosta Orgeneral· rııu tclklk etmiş \C bunlara son vllm <1lunmu tur. Kırknr metre dır, Yiiıde nisbeti alto11~ın Ustü· 
• ıııııu ~ th:ıl.ırt!an geterck Hb2 gtinlU Tutanak Dergisinin liğe terfi .edecek .o~an Abdlilka şeklini ycrmlştır. deıinli •indeki iki kııyuda )apı· ne çıkarıldığı takdirde 40 bin 11· 
•tıı o 3

• da, bundan son·' tetkikinden anl:ışılmı!'ötır. dlr Scvenın de bınnci ordu ko Jlnlen tatbik me\ kilnclc bulu· Jan :ırııştırma ~omınd:ı elde <'eli· raya kadar değr.rlendirilmekte· 
~ı d tı ~ 1 t:ınbul mlllel\c- EV\clce vaki olan reel t:ıkbl mu tanlığına !ayin. edilmeleri nnn sigoı·tn umumi şarlları hu-, len ınııcleıı cevheri Jaboratuaı l:ı· dir. llnrp içinde ispanya 'e Por· 
~ Aıeelısı~ııı \ ll\erln Hüyük Uzeriııc mahkeme heyeti dfl\ n bck.lenınektedır. ?Jır seneden be· günün ihtiynçların:ı cevap \<'ı e- rn se' koluıııırıık tnhlıle tabi tu· tek ize müstesna bir mevki &a~· 
1 ibaret c Verdiği nltı mnd· muvacehesindeki durumunu ce j rl ~~r.a k~\\·cUerı k.onıl~tanlığıııı '·ek ve slgortııların hak , e men- tıılmıış, hu <>smcr knya pıırçalıı· lııyan maden. Türkiye için hü· 
11

L Vtrtı ğ&oı Uya Actnlet Bn· , ailen açıklamış ve rcd tnlebinın ~Ü~ lık lıılrS~akş~.nK ıle tlı fa edhen faatlr.riııi hakkı~ le lrnnıyııcak şc· rıncla ) iizcle iki ııisbr.tiııclc \olf- ylik lıir gelir kaynağı ol:ıl'aktır 
lıit '11b1 n ı cevnııtnn sonra rnrit olmadığı, kamını ıncrcilc· rgener:ı u ~~ ana ının, . n. kilde olınlldıf(ınclan fü<>rinde -
1 U3llllde~Ylık lıtillet Mecli· rin karnrlarıyle <le tebelliir et l~ndıığ.u m~\kl~O chcı~ım.tyetı~e uzun müdclct duıiıl \ UŞ \'e iki Eı"senhower'"ın Fransanın Tunusa 

blc •Sualimin bir tn ı ı ~ 'ı.dalet na bınncn başka l ere la~ 1111 b:ıhıs seneden fazla ı;iiren devamlı mc-
ııı~, ,~llıeler Polltı'k., '-'npı: ~ı ş Q mansıiln~,rkao'!'ı~nll ıt "lecıı·sı. mevzuu değildir. 
l '-1lVab u J ... anının yu •• ı c •• Nu. ti .11 D n el len 3,. J:ın sn iden sonra lıazırlanmış olan Q "b" K d 
t\el •' ı~ı vereyim. Mıı· kürsü ünden heyetinılıl şilphe ·· . ıe 1 ara ::. < - ',.ı' nakliyat \e )angın şiı;:ortalıırı n prensı 1 arsı urumu 

tt ~şkı iktidarın 'ıd"'re . tarzda \'C uçlillcfi ordu komutanlıgına, r\b , 
ıt,,. llıeıııurı ': • altında bıraknc:ık bır . dUlkadı'r Se"endcn .,rılacak ik!n umumi şaı·tınn ))ıı kere toplan;ın 1 . ld ) 

!la "'t~u arı olduğu gıbı 'th mlnrı teyit eder mahı} ette • "~ . . . • Sigoıtn Tetkik Kurulunda son rnıı 1 ı. f'iılc> rna 1 ınç c 
~ lllarınd . 1 a el ordu komutanlığı ıle ıkıncı. 3 _ Harbe ınli&tenıt olmı~an Mesajı Fransız Dısişleri B:ı 

.... as Vn·•reı .ıın bır k.ısmı- cc~ap vermesi karş. ı ında adale·. yerlı'ncl \C 18 ı'ncl kolordu ko şeklini almıştır. k 1 ğ Af k • 1 • 1 
1) ··•,nr .... cı ınd d h d .. ' Ek 1 1 '"ır refahın kunılnıası; ·an ı ı 11 rı ·a ı erı menııır arın 

t •atı"rlıı.. en zıya. e li.n hcrtiirlU ıckkli.iUP c en ... rı mutanlıklarına "'ımlerin tayin c onom \c Ten ret nakoıılı· u b' " " , z b t ı " 11 .. _ Anıcı·lkonın e&itlık \andı dan l\f. Je:ın Binoche ızzat ~v • le ıı bır 1 t c un c mıs· bır s:ıdelıklc teccllı ctmes ıcap dilecekleti hen tiz belll olmnmış oınca to dık edilmiş olan nakli- .. d' S. 1 fi ö 
t atııı ııh·m ıyaz tanımak ettiği prensibine u):ırak lıu dii· tır ):tl \C yangın Eİ~ortıılarının umu ııin hl'r Amrrlkalı icın canlı bir turınekte ır. oy en ı eı·c g re 

l111u ılıkı bozmak vo- . d h . nıi ti k d t tb 'k g• .... ·ck kılınma ı; , .. r.onliız Dı 1 leı i ~akanı. bu. me· 
bıt ıtu. l>U~ü 

1 1 
•1 • \ada mahkcme)i te kıl c en e· Dlger taraftan, tcrCI cclen nr :ırı ~a 111 a 8 ı • ıncv- """ d t ıı b ıf de 

ltıa, " ııce ı-r 11 zı . 1 
T 

1 · d b 1 ki ine ı:irınış olacaktır. 5 - l\lıllctin Gll\ enlik \ c refa aJın a gaye ~zım ır • :ı 
•, ''Uerctıytc l:utürmcğe ne ~ete iştirakten 1 tınkaC etmeğ h umgck·.nern Uler ?raksın a ubu~?." Jıı icın ı:crckli tedbırlcrin tak· kullllnmı~ 'c 1 unu~l:ı rcfor~ 

: /\ ıızc lıir i r . b ldum 2.3.1952 ava. uv\e erı. urmııy :ı§"·~· K d 1 8" ı· • • . ·c \'C tcşnuli· \'apılmanın )'alnız Frans~yll ıııl 
l nltııta .ı\ğ ın 11 ını uygun u ' . . I Ağ nı Tlimgeımnl Ih an Ongun !l:ı a 1 n ar lr ıg"' ının '1>6 _ l\lilletiıı' kaz:ınç ,e tasar bulundul\uıııı kaydetmlştır. Dış 

eıurn aJıh llıfkı ırcczn mah· Ankora Buınc ırceza len kıta hizmetini yapmadığın flarının vüksek '11~alları ve a· i leri Bakanı .'J'unustakl F"nnsız 
~ l'a Lı:nı, ll'lahke dllv~sındıı Dn~knnı dan ve kurmay baskanlığı da y • b" k ~~: .. ,·ergile.re knışı ·konması; umumi v:ıllsl Jea~ de llaute 

Ct,,ı" l>llnğını bey- mı-om JJ?· Emin Uazıroğlıı kılııd:ın sayılmadığından bu liC· enı fr aran 
7 

_ .:\!illete dahil hrr ~rııpıın locque'a tanı bir. ıt!ınııllı olôu 
tıli~ ılk:ı l'alnaın etmtcbınışt ne terfi eclemiyecektir. 'l'Uı·k l'"ndınlnr BirJl»t 1 lanbul 1 1 1 1 1 ~ıınu ıhı ka~ detmıştır. 

~a de .1 z ma un - ' o haklı menfaat er n n ~·er ne c ~· l\lııhle\:ısı henUz tam ol:ırak 
~ t~~ııı 1 

1 lnlıli~c <lli\•al:t· D f' t reı"ı mi p 'f "k k f merkezi, kadın gı~ im tıırzlıırı laı·ıık korunnı:ısı ve. b~ı 1 •• ıcın nçıklnnmıy .. 11 ÜU refôrmların 
tııır•ıı lak~ıdi~yor. l~~er mah 1 ş ıcare ası 1 on erans 1 hakkındn ) eni bazı kararlara her şc~:dc~ .~\'\el ııııllı ml~clnfa· ı Fransız mlistl•mlekecilerinl bir z 

~lbık cc:cyaankllarıııı za'!1n· (Bil"' ı. dele) ( Bası l incide) \aDrmhış bulunıpaktaktl ır. 1 b' anın guz önund? lu~ulması, teliısa dü,ürdüğil SÖ)le:ımekte· 
ıı; u arı t"bl •· a a evvel, artı· nıeden r n n ı t l 1 ıııdc namus • e .. 1 IJ:ıeınıckett nnd 1 ati ter ''apmnk \e memleketimize fckllde mUd:ıCna edileceği husu· - C\ e 1~ c · ' · dir. Müstemleke id:ırccllcri bu 
~eler c a a e n J t b .... d ki ~ k 1 . de ·nm kiyafct ayılamıyncağı !cin ld· kArlı~ın ihyası· reforınlıırda rok ı'leı i ".ldilmıc 
da c er p ki ld &:clirilmcsiııdc kat'i zarure U· oun 3 muza ere erme ' detle hücum edilen çari:ıf nıc· k " •· ~ 

ita tcıa ~1 h an; ıunmnynn maddelerle, memlekc ctmckledlrlcr. sele inden onra, bu defa. ~erek o - Eı.a l~ııklarımm 0";'>an olduğunu \'e bllhaşsn sivil ld:ıre 
~ ı. blrıız ldd a kemelcrı t'ım'ızdo imal cdılcn re itlı' mal· Toplllnh backanlı~ınıı iC"ilcn k ~ollardan gldılecek cle\lct hume ı !erinde Tunuslulara faıla np, 

Y. r elit • .. n • pliij 'c gerekse soka · kiyafellc · d ı 1 d k rt ıı hak azı >&· tarı lıb"rn"'on ıı lesinden cıkar· Dcan Ache on bu konfcran ı • ö ili ır d d ı tın c ça 1 an nrın a 1 'e ~ ll nı ıılAhi\ eller 'erilmesinin d0 r 
ıı ~ h"kıırct dnmgnsını " ";} · <lılı1yanın h't lif bölncJerindc rındc c r en rat erece e:. C\e.r. \mcrıkalılar olmalarının pi cdıldi"ini ıddıa etmektedir 1 " ınun d' mnk kararındadır. Ekonomı ve mu c 0 açıklıklar 'e kadın memurların ° 

le ltRlıetl'll'rdcu \~rı~ ı. Tıcarct Bakanlığının bu hu u ta lıur ınlllctlcrln mü~tcr(;k nııida· ki}afetlerl mc,zuu da ele alın tc~~nı: Hrr \ınerikalı utandn ler 
ı ka.r'd ılddl'dı a~ nı ı:ı· hazırlıklar yaptığı 'e çnlışmala· {nası uğı unda tertip edilen top- n11a ve bu hususta sıkı bir mil· Kanada'da Uranyuma 
~r arın }or, D<'rhal ı t ı ı b' · ı k !l y şın inanç Hl imanının \enıdcn ı de 1 \ \ m ki ,._ ra bacladığı bildiıilmektcdir. an ı ıır< an ırı o ara· nsı an· caclelenin acıtmasına karar 'C· 
<ılı... llıatb e c u.:ra· ~ dırmıştır canlanıhrılm ı hücum bac:.ladı 
'il '"'llerd Uııtta yaptığı bll- • -·------- rilmiııtır. ., 
~ lı~or. 'J' ~~ bahlietmeğl de Amer"ıka, lran'a Müessif bir irtihal Bir dürüstlük Fransada bir cinayet 

1 lthi~ a tıf Ve şcrcr p:ıyı· Halet Tolga'nm eşi, Erdoğan Dün saat 15 de ııu eyin Htis işlendi 
~ ~ l:ır ctın!.!ktcn r;cklnml· 'l'olga'ııın babası, Saniye Eryıl· ııü Y:wııztekin isminde bir va-

~ c~ akfı:lrlığiıı :ıçık bir Borç verecek maz'ın d:ıtnadı, Refik Arıkni'ın :andaşımız Knrakıiy poSlalınn<>SI 
~~4 ıı11unu al;abeyi, Sümerbank fstanb:ıl öııiiııcle 189 bin liralık bir açık 

t " 11"di . nıın l>u mnd· rna~ı 1 incide) cııbe•i satınalma mı;..ıurıu··ğil B' . k ., ... ~ı ı ~ v .. ,..,. rek bulınu ,tur. ır in~aat şır e· 
~ hu~ı ıııldc muhkc· harice SC\ kedilmcyc hazırdır. ek pcrlcrindcn tine ıılt ol:ın çek, bulan tnrafın· 
liı htıku~ Yekdığerlnc ııt Fabl insılizlcrin cntrlka5ı yLl HAY l\lUSTAFA TOl.GA r.an ""'·hal sllhibine gölUrülmliş 

~ ıı lı 'ernıesi Polıtika· ründen bunlara ahçı yoktur. Hakkın rahmetine karnşmuştur. lilr. Bu dıirUst \alanda~ımızı 
ııoı llıL <lae ıl illi? Adolet Blrlc[iık: ı\merlka bııc b 1 konu Cenazesi 6 ai;ustos 1952 carş:ım tcbrık edeıiz. 
"'ili\ 1ı lalı ının si dıı l aı iJını ctmcdıği vo durum ba ı:unıi ikindi namazını mute:ı· Leon Dayton geldi 
.,, t i da b r d ı Idık olm dı ı ta kıp Şışli canıliııden kaldırılarak 

arı 111 r 1 kcllir. dlrde p trolü nu \'a D tın k Fcrıkoy ıneıarlıı:ına defncdil.. merıkan \ardını hC)t'lı baıs 

Lıırs <Fransa) 5 (.\P·) - Glı. 

ııc•y l·'rnns,ııla kain bu me\kl -.a. 
kııılarında bu sabah erken ı;aat· 
hı t:ir cinP' ete kıll'lı:ın gıdcı\ 3 
ki ilık inı:ilit olle inin: Sir .Jack 
Drummond, knrısı ve 12 ya a 
ı ıııdaki kızları ı;ıızııhcth oldu .u 
poli tarafından blldlrllmi~llr 
lııgilıı aılcsl bu cı\ ıırda bır kamp 
rurmuştu Pol cına) ctın ıı\ 

Prens Albert (KanadJ) 5 
(Na fen) - Allına hüc ımdan 
~onrn şimdi ele ur:ınvuma hU 
ctıın lı:ışlaıııı~tır. Bu lıile•ım. Kn 
nada hükClmeti dlln Athı hasl<R 
ı:ölü elvnrındnkl cenl6 bir höl· 
ı:e> i ııraştırnıa lıblsıe 1 lliln cdıp, 
buraya girmeyi mlımkli ı k ldıCı 
laman ba lamı§hr. 

pı . .,.1 
•11 .. "1 .1 ·A·k0 0 

1
esk, 'c r mis asırların ~unhesiı en b!b lik 

cı ı ı: 11 ıı ropo Dl asın111 · · E .1.. 0 t' t'k ,. ı,. li d d tık 1 1 .1 eserını, · şı 111 re~ ı:ısını sec ı 
.,o "'.es ı c. rnma • eser er ı e Bu mi' hur trılojidcn «A~amem-
bilyUk san at heyecanı. ~arııllık- nln. , c • HolCori• l i temsi Jed~ 
lorı zamaııcla old~ğu gıbı, bugün ceğiz. 'furk • Yunnn dostlufunun 
de'. tl)atronun, bli) ilk chcmml~e kuvvetlendirilmesinde san'atın 
tını )cnlden. kazandı~ını ve ı;ıl.r en ınUhim bir u ıtn oldujtunıı. 
haline geldığlııl mUsahcde edı- de~let ııdamlarımıt lsbat rttller. 
yoruz. Tem ıllcr 13 Ağu tosta baılıya 

Uzun ça!llar sürmfiş b·r tılccl~- cak 'e 17 Ağustosa kadar dt\lm 
niyetin sahtbi olan misafirpcr- rrl rcktlr,. 

• 
Ortadoğu savunması için lngiltere 

bir proj hazırladı 
<naı;ı 1. ddcl \'tir cdilrn Orl:ıdn~u komutln-

tır. lığı tr.şkılAtının kurucularından 
Bu konferansta, bu münaselıet bıri olmayn, ~lıni Amerika, İngil 

le ilk defa karEılaşan, Turk lııı torc, Turkıy.c \ Frnnsanın ya. 
\'a kuwetleri komutanı General nında l er alma' ıı da\ et edilmiş 
Muzaffer Göksenln, Yunan ha\a fakııt teklifı reddetmiştir. fngll. 

1 kuHctlerl kurmay ba&knnı ?ıla. tC"re imdi Mı ırın ~eni ldorecl
rcQal E. P. Kelııidi , İtalya ha lerinin batı ile a kl'rl i birliği 
\'a kuvvetleri kurmay başkııtıı 'apmak hu usunda müsait da\'· 
Aldo Urbani de hazır .bulunmak. rıınncaklıırını Hı Mısırın eninde 
taydılar. onunda mUtleflk mildafaa tef-

Üç yüksek rütbeli subnv b 1 kilAtın" katılacdını Umit etmek 
mUnllsebctlc Akdenlı \e Gunev tedlr. 1nıılltere muhtemelen il~! 
Avrupa bölgelerinde daha mli· 1ı ml.lttcfik de\lctlcre ~ııkındı 
e sir bjr a\'Unma , c yardımlıış. bır muhtıra gcindcrın .bir konfe
mıı 6İsteml kurmak !nıkfınlarını ı ı:ın~ yaoıln~ıı ını tı-klıf cdecek
mUzakcre ctmi~lerdlr. lir. nıı .tık~ırde, konferansta Kıh 

Gcnernl Muzaffer Gökscııiıı dl! rı ta ~ır p!llnlastır~a kurm11v 
ın!stir ki: tı~yetı .kurulma 1 rıfcrl etraflı 

• hır •"kılrl" lnr.r.lfon•rckUr. 
«- Pltinlarıınızın dt'rlınl tolıak lla\lcılık l'!f!n~ı ı.arardhı 

kııkıı beklenilemez. Fakııt bu Floran c. 5 (A.P) _ Atlantik 
konferansta varılan anla malar, •ıaktı le killltıııın ıııncv • rloı!n 
nihai say el ere ulaşılmasını sa~- ~Huna bi>lt:rtii taklilc 118 , acılık 
la' an teı~ırl \ e ÇCl'\'C\ C)i tc~kıl ııenel kııraı dbının T". lch e HWI 

etmcktcdır. Yunani tandn ktırulahılcreği hu 
Tiirk he) eti Allnilda ııece mlıttrfık hancılık mahfil· 

Atina, 5 (A A ) _ Türk ha· !erinden öğrenilml'itlr Her iki 
,·acılanndan mille ekkil kırk ki- mUttefık meınlııkrttc KuU!v At· 
şilik bir ~rup, Yunan hava kuv· tanlık uaktı te killıtının kullana
vetlerinln mi nfiri olnrak dün bllecci!i nu )a)a yakın hava üs-
Se15nik'I gczml lerdlr. 1 Pc•r•l •m•e•\•cı.ıt.t.ur •. ______ "-

Türk suba)ları. bu sabah Ati. 
nny:ı cclcccklcrdir. 

Oı ta doğu sa rnııına ı 

I,onclra, :i (A.P.) - İnı:ıllı-rc. 
ıılıı, örlaılogu mildııfaasını ıı!An. 
in tırmak üıerc ~cdi devletten 
müteşekkil bir ) ül•sek komut:ı 
ha~cti kurulmıı ını derpiş eden 
bir proje hazırladığı buglin >et· 
kili resmi şahsiyetlerden öğre!!ıl 
mi lir. Projede Milletlerara ı bir 
plAnla5tırrna kurmay he~ctinin 
l>oğu Akdenlzde kain müstah
kem Kıbrıs adasında ) crleşmcsi 
derpiş olunmakta ,.e Adanın ller 
de gayet Umullü bir Ortadol:u 
mlidafııa ittifakının idori merkez 
U ü olabileceııi bc!irtilmektc
dir. Bildirilcliğlnc ı:ore Dirlcsik 
Amerika, Fren a, Tiirklyc, A\'US 
tral) n, y,.,i ZelAnda ye Giincy 
Afrika incıliz projesini şlmdidrn 
prensip ililııırl)lc desteklcmisler 
ıllr. İngillcrenln teklifi blrka~· 
güne kod ar iliili mUtteflk dev· 
Jellcrc rl' men unul:ıcaktır. Tek 
lif, halılı devletlerin Atlantik 
pııktına merbut bir Ortadu~u 
komutıınlık teşkiliHı kurmak hu 
u unda uzun zamand:ınlıeri sar

frltlkleri ga)Tetlcr yeni bir saf. 
h:ı~·a &ırdiğlnl açıklamaktadır. 

Hu ~cli~meden anlaşıldığına 

gor • flklr umumiyetle kabul I'· 

dildi 1 tal dlrde fngillerc \'e mlit 
tefıkleri, bolgenin kilit tası mcm 
lckctlcrınden birı olan Mısırın iş 
tiraki olnınksızın Ortadogunuıı 
nıiıdnfnasını trikilAtlandıraeaklar 
dır. Gecen yılın )\asımında Ka· 
hlre hükfımell. kurulması tasav 

f-ayar ve Men~er~~ 
ması J. ciclc) 

neceklerdir. 
l'loryo gdrii meler! de\ am 

t-dl}or 
Floeyn Deniz köşkünde muza. 

kerelere dcvıırn edilmektedir. 
l>iln dcı H l\1.M. Başkanı. B ş 

b~knn. l\lılli S:ı\ uı:ıma Bakanı \ c 
~ ük ek rlıtbcli ı;uba) !arın litıra. 
kb le bir toplantı yapılmıştır. 

Toplıı~tıdn son emekli listele
·ı \C Çanakkalcde 6 ncı Amcıı
kan fılosunun yapacaııı mancv
ı ıılıır hakkında görü~meler ol· 
m115tur 

Manisa' da sebze 
Fivafları 

lstanbulda ha~at niçin 
pahalıdır? Toptancı 'e pe 
rakendeci milnn.ebetlerl ne· 
lerdır! Nakibe Ucretlcrl ne 
kndordır? Beledıyenln bu 
mevzuda konlrolıi me~cut 
mudur? Me' cut a rıat tan· 
ıımindo ne derece rol oyna· 
maktadır? Bütün bu ıonı· 
lar, her 'esil de ıorulmu~ \'e 

ulu ortn cevaplandırılmıı 
tır, Bu b. kımdan biz artık 
harci fllcm holine gelmiş o. 
lan bu pahalılık fel efe ine 
hiç bir ey katmadan. Mıı· 
nı ııda dUnku ebze fiatla 
rını bıldırıyoruz: 
Pallıcıın kilosu 3 ·' 1turuş 
Bıber 4 • 7 
Domates 3-6 
Bamya 20 . ;:ıo • 

.U.üsamero 

9 Ağustosta Açıkhava TiyatfO· 
unda Tek if tarııCından bir mli· 

samerc tertip edılecckllr. Neyzen 
Te\fik, Ru:ıı Su, Cel!ıl 'ahin, 
Tevhid Bilı:e, l\!Drü~et Sim E
len bale trupu, Lilbn:ınlı rakka. 
c Tahl} e Muhammed ıecede lıu· 

lunııcaklıır, \ c en güzel eserla.rl· 
nı Uıkdiın rrleccklerdlr. A) rıca 
Hamı~ et \ uce c , Sn bite Tur. 
Saime Sinan, Mu tııfa Konncı, 
Bıı).:ırn Aracı en son ,orkılarını 
oku) acııklır. 

Bu ı;cccnln her bakımdan mll· 
krmmcl olma ı ıçin bUtlin hıııır 
lıkl r t11namlaıınıı tır. 

lstanbul Üniversitesi 
Havacılık Enstitüsü 
Müdürlüğünden 

Teknik 
Sivil 

EnstftUmfiz için tnı;:ilizce bilir bir daktilo alınacaktır. 
Kactrrı nrreti SOO liradır. İstek illerin referıın larlyle birlikte 

ta~ il ı ıltıhmu ,e meclı ıri elinde kalmamız mel rcktlı. Tanrıdan mağfırct dıie Jcııııı Lcon Da, ton dun Perıslen 
r lı ulat k A'' h d f,elırı.nıze "elmı tir. 

,::unculuk m. k adı) le l aıHldığı:ıı 
zannetmcklcdır. 

O ha,·;ılide çadır kurmııs 'e 
hır zam:ınd"nberi hUkuıne'ln hu 
nıu!:-ııdesınl beklemekte cııan 
uranvuın aravıcılnrı ıwı nıde 
:lan c.ı t>r edilmez harekele geç 
mı lerclır. 1 ıs 8/952 taı ıhine k~dıır müracaatları blldlrilJr. (12241) 

a · u • uı ur • • • 
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BULMACA 
1 ı ı t ' • 

.. 

rı ıı k mlarındın, D r menm. 8 -
Rop k 

l>Ül'iKÜ n l.l\lı\C !lilN llAl.I.i 
Sold.on ah: • - Ortado u. -

}ı. &. ıı ~ 'l: abani. ı - Adam; l;!an. 

& - Ak f 6 - Kan: Cıra 7 - 'C t.ı 
1 - Para. 

Yukarıdan Au ı a: 1 - 0!'11!.: İp. 

1 - Adb Tabaka. ı - AUml 
c t.S llan,'la 6-İı;O LT-" 
ı ta ma.ı. 

G Ağusto 195Z - Çarpmba 
l 1'ANUUL 

22 7 Ac ı n prorram, 13,00 lla· 
ber,.r, 1 ı., Raıb-o 11 on orkeııf.ruı 

toutrl 13 ı .. Şarkı.ar (PL) 14 15 Dans 

.. cas muııtı (Pi.) 14,30 T rkü ~r n 
011UI hua.an (PL) ll'i,00 li:apaıuı. 

J(.. 
111,00 Atı = ,., turkliler 18, 15 F&!ll 

lıtıeU Hı.kkı Duman n arlradaıları 

tP,00 IJaberlu 111 lS Saı ~•erleri 19,80 
lılLI: (P ) 19,(0 Earlnlar Okunn 

ratroaıı ::ı 40 l'lTıt:ıO dıı.nn.unda ~ .. 

r nt er 2 O Earlular Olru7an Salih 
D er :::z .o ll zılı: (Pi) 22.:ıo Su •· 
ıu •rl :_ 45 lfabulu 'Z3,00 X:amlro • 
BO!'u prozra ar n da111 mlh:ll (Pi.) 
t• ııo Ge ı :k ıı&ut (Pi ) :~.oo Xapa· 
ıııı 

ANKARA 
T,'Z8 .A 1 n p:oa;um, 7,30 lI. S. 

A:ran, 7," l llafıf ünrtllrler (Pi.) 7,45 
Ilabtrl r 8,00 Sarlalar (Pi.) 8,::8 Ra· 

n raıı<>rn, 8,30 Haf f mfiıllı: (Pi.) 9,00 
G.uıt.n ııro:ra u Tt kapa11J1. 

* J",1.5 • 11 O Aalcer aaati: 

Adana Elektrik İşletmesinden 
1952 )ılı programına göre Y. Tevettllr şebekemizde 

ila\elen iki adet 100 er KVA. lık ceman •80.086.10• lira 
tutannda harici direk trafo postası tesis edilecek, 2 mu 
haV\ile merkezi 200 metre mesafeden 6 KV. yeraltı kab
losu l~ birbirine raptedileccktir. 

Postalar Y. Te\ettür şebekesinden: 
1 - Karala~ ;,olunda tesis edilecek posta 1000 met· 

rede. 
2 - Cumburi)et mahallesi yolund:ıkl posta yllksek 

tevettür şebekesinden 1700 metre mesafededir. 
Tesis cdılecek ber iki posta bu semtte bulunan 11 nu· 

maralı muhavvile merkezinde meH!Ut höcrelere 3X16 
mm2 NKBA nevinden 6 KV. lik yeraltı kablosu ile rapte
dilecektir. 

3 - Ayni semtte bulunıın Z. Donatım Kurumuna 4. 
No. lu muha\'\ile merkezinden çekilmiş bulunan yeraltı 

12 ıs llemJUotten • ıım 1::,20 llem kablosu 11 No. lu merkeze en yakın olan 200 metre mesa· 
lebte •e'!ın, ı2,ao 6arkılu Okuran !eden kestleeek ve 2X200 metre tulUnda 3 X25 mm2 6 
Fadl 11 ıs._., 18 00 11· S. .Aran .... ha· KV. lik NKBA. ne\'lnden yeraltı kablosu ile giriş • tıkış 
bulu, U 15 ll lı: (l'I) 'JP, 1 ö.ıe )apılacaktır. 
f& et• 13 45 llıuılı: (l'I) U 00 Ha· '-· il 

Bu 1 do kullanılacak lıöcrelcr 11 No. lu mumıVV e 
YA ra;>orn, .Aksam pro::ramı ,.. laı:ıanq * 1 merkeılnde me\cuttur. 

1 ~ Acı: Jll'ozrun n lt. s. Anrı 4 _ istekliler bu i~e ait keşif \e projeleri, fennt \c 
1- oo Sar .. ıar Okııraıılar Behln A.Jc. idari ~artname) ı • lO• Ura mukabilinde miıessesemlıden 
• T, ltnstafa &basar, 17,30 DanA mü aldırabilirler. 
'fı (l'I.) ıa oo l1 ıık (l'l.) ıs,.&o sı. :5 - ';O 7,5 teminat akçesi \·erilınesi ~arttır. 
t1tma fl d 'an ı rl ror (l'l.) 19,00 
ıı. 8 ATArl Ye h&b•rler lll,15 Tarih· 6 - Teklifler en geç 20/8 952 de nıUessesemize sel 
t<on b r rapralc 10,::0 Hani mtlıJılerl mlş olacaklır. Cl2S99) 
(Pi) 10 30 1'6}"1ln ıuU, 20,15 Radro ·····••••••••••••••••••111 
u N , 20 30 K e fulı :ıı,oo Xonnı 
ma :ı 10 M le 21,1" 1'onnıma 21 30 

f.:!arlct!ar Okllran liual l Mukadder ~ta seıı•mı•ye 
lan. ::2,00 Da s relb :ı (l'I.) 22,45 Hayvan Sağhk Memurları Okulu 

Kayıt Kabul Şartlan 
M 8. Aran ,.. haberltr 23,00 l'rozram 
u kapanı;. 

IZ'Ulll 
U sa Acı ı ,.. prorram, 15 00 X&· 

rııılc earktlar ı •::O llaf t mllılk (Pi) 
16 00 Su eurlt.rl 16.lli Bu'dtlr ı ı· 

lan ( l'L) 16 O Yurt t rkiilerl ı 7,00 

Ilı ı :ı (Pi ) 1; .o Konu.:na, 
J7,30 07U hnalan, 17,45 Yut turku 
l•rl 18 15 Ta ~!ar (l'I) J8,30 Sarkı· 

lu 10 00 Habrr er 10,15 Geno !at cld 
lar lD,45 Oııerada b t ~•ee. :o.ı:; Rad· 
ro razetesl 20 ~o Snilen ıarktlar (Pi) 

llô dS Dl b • :o 5 Ser~ıt uat :ıı,oo 
Eiarkılır 21 ,30 l'rorram Tekapanıı. 

Yeni neşriyat 

1'urklerln Şarki Alnıpada 
Medeni) ete hizmetleri 

1 LAN 
f staııbul Cçuneıi icra Memur· 

luğundan: 
Ilır borçtan dola) ı hacizli olup 

bu kere paraya çe\nlme ine ka 
rar 'ierılen Tak im Valdeçeşme 
ı;i Taksim caddesi Melek apar
tımanı D l'\o. lu dairesinde bil 
fe. oda takıntı, komur sobası, 
muhtelıf ev e )asının birinci a 
çık arttırma ı 7 8/952 perşem 
be gıinli saat 13 ten 14 de kadar 
• apılacaktır. Mahcuz mallara ko 
nulan muhammen kı) melinin 
) uzde 75 sıni bulmadığı t.'lkdlr 
de ikınci açık arttırm:ısı 8 8/952 
cuma glinü ayni mahalde ve ay 
nl saatte. yapılacagından almak 
J tiyenlenn mahallinde buluna 
<':tk nıcmuı una mUracaatları 
ltin olunur. 

Jmllyaı nhlbt: INı\~ IWRl.E 
Neşrlvatl flilf'n ııtart' t!den 

\'an isleri MüıHirD 
MEl.fJI YF.NER 

(\' AT.;\N) Ga1P.tl't'llilı "' fthlhı 
acılılı T. A Ş. - ı~tanhuJ 

VATA.'ll MATBAASI 

1 - 952/053 ders :'1 ılı itin birinci sınıfa,. parasıı yatılı öğren 
el alınacaktır. 

2 - Okul iki sene!idir ve 5 yıl mecburi hizmete ttıbldir. 
3 - Tu~k vatand:-~ı olmak. 
4 - Orta okulu 0:51/9:52 ders yılında P. iyi veya iyl derece 

!le bitirrr.i~ veyahut ayni ders yılında lisede sınıf gec 
nuş olmak. 
ıMeslek okullarından öğrenci alınmaz. Pek iyi derece 
ile mezmılar sıra \'O imlfhana tabi tutulmadan derhal 
kabul edilirlf'r.• 

5 - Yasları 16 - 20 arasında olmak. Şöyle ki: 
A - Orta okul mezunları 1/Ifaziran/952 de 16 vaşını 

doldurmuş \Cya 18 yasından gUn almamış olmak. 
B - Lise birde sınıf geçenler 19 yaşından gUn almamış 

olmak. 
C - Ll c ikide sınıf seçenler 20 yaşından gün alma 

mış olm:-k. 
D - Li e Cçte sınıf geçenler \"cya mezunları 21 ya~n 

dan gün almamış olacaktır. 
6 - Kayıtlar 15 Ağustosta başlıyarak 15 Eyllıl 952 de sona 

erecektir. 

7 - f cteklıler s:ırtnameyl ve diğer belge örneklerini görmek 
üzere 11 Veteriner 1\IUdürlüğünc, fstanbulda bulunan O 
kul MUdlirlüğline mUracaat edebilirler. (11645) 

YAKUBAL BALIKÇILIK VE TiCARET 
• 

T. A. Sirkeli idare Meclisinden : 
Şirketimiz senelik adi umuml heyet toplantısı 2919195~ 

tarihine müsadlf cuma günli aat 14 de Eminönü, Balıkhane 
sokak 33 No. lu Merkez Yazıhanemlzde yapılacaktır. 

Müzakere ruznamesi aşağula yazılıdır. Toplantıda asale 

ten ve vekaleten hazır bulunmak isteyen ortakların hamil ol 
dukları hl sc senetlerini içtima gününden bir harta evvel 
Şirket l\rerkczınc tevdi ederek mukabilinde duhulive varııka 
lan almaları lüzumu. esas mukavelenamemizin 44. 46, 55, 56 
ve 58 inci maddeleri mucibince hissedarlara ilan olunur. 

l\tCz \KF.RI~ Rl 'Z:\'Mrn. t: 
1 - idare l\lccllsl 'c '.\Hiraklp raporl:ırının okunması. 

2 - Bilanço \e kar \'C zarar hesaplarının tetkik ve tasd• 
kble idare meclisi b:ışkan ve Oyclerinin, mllrnk'bin ve 
şirket müdürünün 31/5/952 günü bilen ticaret yılı 

muamPIAtından dolayı lbrıısı. 
- Safi karın tevzii suretile zamanının tayini. 

4 - Yeni c;ene için bir mürııkip intihabı ve llrretlnln •P•b''I 
5 - İdııre Meclisi başkan ve üvelerinc ve mildüre şirket c 

ticari mııamC'lclcrde bulunmak iizere tlr:ırct kıınunu 
nun 323 ncü maddesi mucibince salilh 1Ht il ı 

İdare l\Jeclisl 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Soğuk Hava Tesisah Yenilenecek 
1stnnbul Sütlticedeki Karanl!at Kurumları buz fabrikası 

ve soguk hava tesisatının 1.800.000 lira muhammen berlcl 
çevre:tlnde yenilenmesi işi 11 eylül !l52 perşembe günll ,.;aat 
15 de İstanbul Dlvanyolunda Bclcrliye merkez bina~ında mii· 
teşckkil Daimi Komisyonda kapalı zarf usulli ile ihale e:lile 
cektir. 11k teminatı 67.750 liradır. Sartnnmesi ht:ınhul Di 
\•anyolunda Belediye merkez binasındaki Zabıt ve lu:ımelat 

?ıltidiırlüğünde görülecek veya 50 lira bedelle t~tanbul Relc 
db esi ?ılaklne, Elektrik ve Sanayi hl eri l\liidlirliiğünden alı 
nabllccektir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu 
052 yılı Ticaret Odası vesikası ve bun:ı benzer 1 000 000 ka 
lor! saat takatten yüksek tesisleri bizzat yapmı~ olduklarını 
müsblt fabrika sirkülerini İstanbul Beledive~I faklnP, F.lek 
trik 'ie Sanayi İşleri Müdlirlllğilne ibraz ile alın:ıc:ık fen'li 
ehliyet k!Hhdını havi olarak hımrlıyııcakları kapalı zarrıarını 

ihale günU saat 14 de kadar Daimi Komisyona vermeleri la 
ZJmdır. (4859) 

* SATILIK ARSA 
l<'atihte Haydar mahallesinin Aydınbcy ı;okağıncla ka· 

d:ıslronun 2193 inci adasında 19 par el numaralı ve Kar:ıdeniz 
caddesine 9, Aydınbey sokağına da 6 metre yüzU obn kö~e 
başında kain 54 metrekare s:ılııılı Belediye malı arsa 1620 
lira mukadder bedel üzerinden 14/ Ağu~tos/952 perccmbe gü 
nü saat 12 de Dlvanyolunda Belediye merkez binasında mil 
tcşekkil Dııiml Komisyonda açık arttırma snretlle ı;atılacak· 
tır. İlk teminatı 121,50 liradır. Şartnıımesi Bcledlve merkez 
binasındaki Zabıt \'e l\luamelAt tildUrHiğlindcn alınarak veva 
görülecektir isteklilerin ilk tt>minat makbu1 veya mcktı;p 
larlle birlikte <;atış günU <ıa:ıt 12 de Daimi Komisyinrla hu 
lunmaları liizımdır. (12126) 

* 
BAKIR MATBAH MALZEMESİ ALINACAK 

Yeniden tesis edilen Yakacık Yetiştirme Yurrlu için !il 
ıumlu 16 kalem bakır matbah malzemesi 2312.50 lira mu· 
hıımmen bedel çevresinde ll/Mtustos/952 pazartesi günil 
saat 12 de Divan;olunda Belediye merkez binasında mnte~ek 
kil Daimi Komisyonda açık eksiltme suretile alınııc:ıktır. ilk 
teminatı 173 44 liradır. Şartnamesi Beledi\'e ft'rkez blnıısınd:ı 
ki Zabıt \'e Muamelftt l\lüdilr!Ul!linden alınac!ak \•eya :?örillc 
cektir. f steklilerin ilk teminat makbuz ve,·a mektubu 952 yılı 
Tıcaret Odası vesikası ile birlikte alım giinll saat 12 de Dnimi 
Komlsondıı bulunmaları 1A11mdır <12027) 

Deniz Harp OkuJu ve Koleji 
Komufanhğmdan 

1 - 1952 • 19."i3 öğretim döneminde Kn!ej T. ~ınıfrna alına 
c:ık kııvıt kabul öğrencilerinin c;cçme sına\·l:ırı as:ığıda belir· 
tilen gilnlerde Heybeliadada Deniz Harp Okulu \'C Koleji 
komutanlığında yapılacaktır. • 

a - Tilrkçe ·Kompozisyon :.:?0/8 952 çaışamba 
Matem:ıtik 

b - Fizik • Kimya 
c - Spo meli 
:? - Sın;n lJr ;ı s .ıt 09 30 

21/8 952 peı t>mbe 
22/8 052 ruma 

da baş an.ıcaktır. 02200) 

l'PRKl\'I: Tl RİZM 
KlfRl'.'\10 
Gezileri 

l'l.l'J),\(;'IM 
K,\ Y.\KEVİ:\ rm 
2 c:es. 1 GECE 

9 ıo Agustos 
Bütiın ııı:ı raflar dahil: 

30 'I'. L. 
'l':ıfsilfıl: Trl. : 4!l8t~ 
Yerler ııınhdu ıtur. 

.\rcle Nlinil! 

TOPLANTIYA DAVET 

Kartal ilçe ine bağlı Kiiçlik 
valı Cami y.ıplırma. su getirme, 
köyü kalkındırma dernel!indcn 

Temmuzun yirmi yedinci pa 
zar günli yapılan ~ ıllık toplan 
tıda çoğunluk olmadığından asa 
ğıda yazılı gllndeme uygun ola 
rak al!u to un onuncu pazıır !?il 
nli öğleden ewcl saat onda der 
nek merkezi olan köv oda ında 
ikinci defa toplantı !f·apılacağın 
dan liyelcrimlzin toplantıya nel 
meleri rica olunur. 

Giinlll'ııı: 

\ - Toplantının açılması. baş 
kan, baştan ''ekili, katip 
seçimi. 

B - Yöl'efiın kımıl re vöne· 
tim kurul raporlarının o 
kunması. 

-,ıll' 
• Baı, diı, adale, sinir all 

rını süratle teskin ede'• .cı 
sO" e Romotizmc:ı, lumbago. yo~' 

11e 11rılorına karı• ı0 

tavsiyedir. 
0

,,. 

• Bayanların muayyen ıorll dl' 
lardaki sancılarında sarı 
rece faydalıdır • 

Pedagojik Yardımlaşma Kooperatifi 
Başkanhğmdan 

~ 
t et ~ 

Kooperatifimizin ) ıllık Grnel Kurul toplan 1 tta 
1952 "UDU saat 14 de .\nkara I>enızciler Caddr l sa ıı 
:\o. 28 deki Genci ~leı krzımi.ı:de l apılac. ktır. ço~ ,ı 
olmadı~ı takdirde 5 O 105!! gunlı a)ni )er \C saatte • 
edecek il) e sayı ı ıle ) :ıpılacaktır. 

GfXDE.'\I: 

ı - Açılış. 2 - YUnctim \e Denetçiler Kurulll ' 
porlariyle bılıinço 'e lıc~ap cch eller nın ınccırnn1e 1• 

Yönetim Kurulunun ibrası. 3 - f'ı>at farkının d ıtl' 
şeklinin kararlaştırılma ı. 4 - Yeni yıl fş progrıı 5 "' 
bütçe • kadro tekliflerinin lncelenme~i \ e onanına~.1i1 
Ana sözle menin 6. maddesinin değiştirilme i teklı 11 
rinde ~örüşme Ye karar ( \nkaıJ gazelesınin 30 1

11 
1.12.1931 tarihli, Yeni t tanbul gazete inin 23 1 

6 / 
25.11.l !l5 l tarihli sayılarında ya) ınlanclı~ı 'eçhılc) J; 
t!yckr tarafından )apılan tcklıflcrin incelenmcc;ı ,c rıı1' 
7 - Yönelim, inceleme . ar:ıştırıııa \e ıtcnctçıler kll 
li) elcrinin \e ~ edeklerınin seçılmcsl. 

Türk Ansiklopedisinin 6 ıncı cildine 
abone kaydına başlanmıştır. 

d. 
1 ürk \nsikloprd:sinin altıncı cilılinl teşkil ~!l 

olan ~ ı · 48 inci f:ı Ukü1Jerinin abone kaydına baş ı; 
tır. Sekız fa~üktihicn ibaret olan bu cllde abone olııC ~ 
ab'>:ıe bedrli tulııı mdnr ,.. 20 Iskonto yapılacaktır·k 
olmak iste.} anlcr:n b r ) anlıslığa meydan k. Jmarn3• I ' 
De\ let Kitapları l\luteda\'il Serma.} c i llflidUrliiı:;U ıı 
bul adresine IJlr t!ıektı:pla milracaat ederek parıı)I 
\'ası•a ;!e yolladıklarını belirtmeleri, avni zamand:ı 1 
adre~lerinl de hild•rmeleı·i \'e abone bedeli tutarı 0 

lira RO kun•şnıı Z·r at Banka ı İstanbul BahçekaP
1 o' 

inde 24/88 cart hesap adın:ı posla masrafı hariç bCdt 
arlı le tam olarak ondernıelcı 1 lilzımdır. ı\ bone ı: 

cilt kapağ• par:m cahil değildir. Cilt kapağı alnl11 

.} enler:n ayrır·ı mUıacaatları lazımdır. (12618) 1,rt 
De\ lrl Killll' 

:'ıliiıJiirJııllil, ~ 

1 Tekel Genel Müdürlüğü ilônları 

SalınaJma Komisyonu Başkanlığında~ 
ı.ııl 1 - Marmara mıntıkası lizUm 1 tıhsal nıınt 

1 TekirdJğ Sarap Fabrika ına nakledilecek olan 1111"
1 
o 

lır ~·oliahr .ç:ınakl.ale, Gelibolu, Lapseki, harnJısı. 6 
A.''şıı a1ası ve Erdek 100 ooo. Miircfte, Şarko}'. Ho~~0~1 
kı rcınan 1.700.000 l:ilo yaş Uzilmün motörlc nakit 
lıkla eksiltmeye konmuştur . I' 

2 - Paz3rlıfıı 18/8 052 pazartesi giinii saat ıo el d' 
ta5!a Tekel Ge11el :'ı1U:lüı·lliğü Satınalma Komisyon1111 

pılac•:ıktır. IJ 
.. , "'riill' 3 - Sartııamesl her gun Komisyonumuzda ;:o ı.b 

4 - Talıplcrin 1800 liralık mu\•akkııt teminat n1 

\'e sair kanuni ve aiklle birlikte belirli tarih ,gUn ' 
Komi'\'onumuza müraraatları ililn olunur. 02.ıZ!! C - Yıllık hesabın bir komls 

yon tarafından incelenme 1 
si ,.e yönetim kurulun lb ,.,tT'_......,_"""~.---~1TT-r::-::rr.'lr7.,--c:-a-_ll'W.,..'.l'I~ 

racı. ~~~tt~~~~~~tf~ .. ·~,~~~--r1 
D - Butç" h kkında müzakerP 1 

\c kabul. toplanlıya son l 
'erılmcsi. W.::~!la .. ııı&ıkıiiilm~~~~~~~~~~,,llıtl,... 
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Samıma Hm11u 

~ 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Kuruluj Tarihi : 1863 

'SERMAYESİ : 300,000,000 Türk - Lirası) 
I 

Zirai krediler ve diğer her türlü bonka hizmetlerinin 
ifasında sayın müşterilerinin emrindedir. Yurt içinde 

410 şube ve aiamı, dünyanın her tarofında muhabir· 
leri vardır. 

, 

Vadeli ·vadesiz tasarruf hesapları için 
650.000 liralık bir ikramiye plônı haz1r
lanmı~hr 

10 ;ÇEKİLİŞTE: l 4 · EV 
Ayrıca: 10,000, 1000 ve 500 liralık ikramiyeler, traktör ve ziraat aletleri 

1.lkramiyelere iştirak şartlarını hanka şube ve ajanslarından öğrenebilirsiniz. 1 

Saııısıuı iliıı•leki Ziı•aat Bankaları:· 
SAMSUN ŞUBESi BAFRA ŞUBESi 

1 
Aloçam Ajansı Çarşamba Ajansı Hav:ıa Ajansı 

lôdik Ajansı • Terme. Ajansı 
Kavak Ajansı 

Vezirköprü Ajansı 

t • .. 
-~-

-V-ATAN 

s 
.. 

Samsun'da Atatürk heykeli_ 

'"" ~ \. ~~ 

• 
'~~..,_t 

l' E 1l I L 'R ~ · 

' 

• 
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Çarşamlılda b~ikçi dükkllnı 

Göçmen divası 
halledilmektedir 

s amsun bölge.si zengin top-
raklariylc gôçmen i~kiı.nına 

çok cl\"erişli yerlerden biridir. 
l3u sebeple son ı:öı;ınen isk!ı
nı mcvzuunda Samsuna ağır 
bir \'ıızife verilmiştır. Fakat 
Samsun bu vazifenin Uasında 
biiyük bir titizlik göstererek 
isin içinden ;ı;üz akı ile çık
m:ısını bilmiştir. 

Samsuna, iskün edılmek fi
:rere, 11'Sl yılında verilen gö;
men sayısı, 5G2 hanede 2709 
kişidir. 5G2 aileden 487 si Sam 
su~da isldinı kabul etmis kal· 
mış, diğerleri kendi arzusble 
yurdun baska yerlerine gitmiş. 
lC'rclir. 

Kııl:ın göçmenlerden 171 ai
le>nin evi geçen yıl bitirilmiş· 
tir. Geri kal:ın 303 ailenin evi 
de eylOlde bitecek ve böylece 
gi~menlcrin mesken lhtiy:ıçla
rı l:ımamiyle karşılanmış olıı
caktır. 

M erkez kö:rleri)le kıızalarda 
:rerle,,c;tlrilen göçmenlere 

toprak tevzi isi jle tohumluk 
ve kredi temini işleri de kıs
mm h:ıllcdilmi5tir. 

Göçmenlere ıı.mdiyc kadar; 
me.rkezde 778, Alaç:ımda 782, 
nafnıda 3043, ltn\'"lllda 3140, 
l.Jidikle 1750, Kavakta 755, Ter 
mcde 124 ve \'ezirköprüde 150 
dönüm :ırazi ,·erilmiştir. Top· 
r:ık tevzii işi 1052 de nihayctle
ııcccklir. 

389 göçmen ııilesinc JGi ton 
tohumluk buğday. 233 aileye 
134.930 lira don:ıtıın kredisi, 
fiç aileye 1500 lıra scrm:ıye, 
donatım kredisiyle 4 traktör 
vcıilmistir. 

Samsun -viliyctindc gi~m<'n 
iskiinı işlerinde röriilcn ('311· 

lıl•k, nümune ittih:ız edılebilc
""'- dereet'.'dedlr. k'··., hi,. mlıd 

Jl:l\'za - l\l eniCon yolunda Dr.rbcnt me\'kiin<!e 
r:ılıs:ın ekipler. 

det sonra S:ımsun, t;öçmen I· 
şini tamam•) le h:ılletmis \'C 

vıızifesini. • lflyıkh le :r apmış o-

1 

!arak huz.ur \e iflih:ır duya. 
eaktır. 
Toprak (eni 
komisyonlannın 

faaliyeti 
Topraksız köylüye toprak tev. 
· zil işleriyle uğraşan iki tcv-

7i kom~·onu da halen Samsun 
dıı faaTİyettçdir. Bunlardan 33 
numıır:ılı komisyon Samsunun 
merkez koylerinde, toprn!:sız 
kö\Hlye toprak tevzi i~iyle m<' 
gul olll"ıktııdır Bu ko,_~' ·~·;ın 

geçen yıl altı kö~·de 196 aileye 
(1015 nUfus) G.Oô1 d.jnüm kUI 
tüı· arazisi. 2400 dönüm de me 
ra daifıtmfştır. 
Koınısyon halen. 201 au'ye 

4G46 don~im kültür arJZisi, 2321 
diinii.,ı mrr:ı dai":ıtm3k D:cre 
hazırlıklarını tıımarnl:ı:mt'i v 
ziyettedir \"C tc>vziat kısa za 
mJncla ikmal cdile~ektir. 

f ali Babao[:lu stadyom önündeki &ci>\'İyc aıııcli:r: eı;ini tetkik ediyor 

47 num:ırah ikl1d kom: 
yon Bafra mırıt:-ı..~nnclJ 

mii1<ladır. Bu kombyon 
fııaUycte ,gctmiştir. 

• 

Sa-.nsu.~,da si""Y~'s'

lıayat 
5 amsun, çok mühim bir si),:ısl 

merkez sayıfabilir Bur.ıd:ı 
Demokrat P:rrti ile Htılk Parti· 
sinin Ankaradaki ı:.mumi ml'.r· 
kl'zlerini imrendirecek lkııd;;r 
güzel ">e muntazam lıin4llıırı \"ar
dır. Bunlar lı;in m:ıhalli suret
te ~-apılıın fedakiırlık. rlyast a
liıkııların ne kadar canlı .oltlu
~una bir alamet teşkil eder. Da
ha yeni .olan, henüz geniş teŞkl
ldt kurmayan ve daha ı.iyadc 
Samsun nvukatlanna dayanan 
Millet Partisi de, şehrin mer'ke
rlnde geniş ,.e parti fa::ıliyetle
rl için eh·cri§li bir merkeze ,sa
hiptir. Muhtelif partiler tara
fından Samsun ve Bafrada çı
kan lan gazetelerin arasında 
mlist:ıkiller olduğu gibi, men
sup oldukları partinin da,·aları
nı gayet velveleli bir Ş<"kilde 
müdafaa edenler de eksik de
ğildir. 

Demokrat Parti merkezini zi. 
yaret etmeğe ve Demokratlarla 
mün:ıkapya çok kıymet verdik. 
Fakat pıırti merkezini ziyar<'t 
zamanımız hııkkında bir nnlaş. 
m:ızlık oldu .. Merkeze gittiğimiz 
z:ıman kimseyi bulamz.dık. Trab 
zandan dönüşte de; yeni köy yul 
lt.rındn yaptığımız bir dolasmıı
nın uzaması ve vapurun yükün 
aı.lığı yüzünden istisnai olarak 
tam \'aktinde kalkması, bulusup 
konuşmağa müni oldu. Fnkat 
Ticaret Odasındaki toplantıda 
Samsun Dcmokratlıırıylc temas 
imkanını bulduğumuz gibi, Da
imi Encümendeki Demokrat fi. 
zanın b:ızılarıyle de görüstük. 
Umumiyetle Samsun Dcmok
rntlannda genis ve müsbet bir 
memleket ,-e pıırti ~örü~ne 
ı·astgeldik. 
Halk Partisi S nmsun Halk Pıırtisi, ~k can· 

lı bir mücadele ruhu tası· 
l"Or. llalke\'lerinin alındığı sıra
da parti, Samsundaki merkezini 
kaybedince, Sıımsun Hıılkçıla
nndan biri, daha yüksek değer
de olan binasını 30.000 liraya 
parti mensuplıınna s:ıtmış, 22 
bin Ura sarfedilerek bina tamir 
edilmiştir. Bir ııksilik eseri ola· 
rak işçiler çalışırken, binııda 
yangın çıkınca yeniden 20.000 
lira sarCetmek ve binayı normal 
bir hale koymak lhım gelmis
tir. Yeni bina .• bir ihtiyat tcd-

biri olamıık üzere part 
edilmemiş, her biri beş 
rahk yüz hisseli bir 
ket tc.skili rureti}·le 
başarılmış, p:ırtiye -y 
SCDe müddet için bina~. 
fa hakkı \"Cril miştir. 

Samsun Halk Partilileri, eki
bimize neı acı dert döktiılC'r, 
baskılar ve yolsuzluklar hakkın
daki idd.U:lannı tevsik itin,tilr· 
lü tilr!U ıuüsbct misaller ı;r~ıcr
diler. Bir )'Urt iHivesinin çuçe. 
\"esi içinde bunları ımlatm:ıiia 
imkan yoktur. F akat arada ayrı 
a)Tı tetkik edilmese ,.e dcrin
Jeştirilmeğe değer iddi:ılar ek
sik değildir. 

Dugün kabinede Adfılet & 
kanı olan Rüknettin NıısuhiCJi:
lu 1946 da Samsun Valisi ve 
:Maarif Bakanı Tevfik İleri, Ka· 
rııyolları Bölge Müdürü idi. Hf'r 
:ikisi .hakkında Halk Partilılcr 
bir t:ıkım eski hlltıralan naklet· 
tiler. İnönü'nün son Samsun :zj. 
yareti münasebetiyle halk fara· 
hndan yııpılan tezahürlerin ü
zerinde de etraflı bir ~clıılde 
durdular. 
l\lillet Partisi 
s amsun Millet Pıırtisi merke-

zinde ekibimize diylendıği
ne göre, Samsun Barosu fızas>
nm üçte ikisi Millet Pıırtisir.e 
girrni~ir. Fakat parti vil:iyct 
idııre heyeti, sırf knlal::ılık ol
sun diye önüne geleni p:ırti)'e 
lrnydetmeğe tarafdar ~efµldir. 
bütlin partilerin yanlı~ yolda 
yürüdüklerine ve anc:ık parti 
programını k:ıbul eden, şuurlu 
ve mütecanis unsurl:ınn parti 
saflarında bulunmasının ha)ırlı 
olacağına kani bulunu:rcr. 
Sauısun Millet P:ırtilı!eri, 

memleket meselelerini dıkkatle 
takip ediyorlar, bllh~ Ana;)a
s:ı da,·asına çok ıılLka ı:~teri
yodar. 

Bir ıam:ınlar S:ımsunurı ıiya
si hayatında faal lıir rd o:ım:ı· 
yan Süleym:ın ~lkarılı, 6imdl 
hitbir p:ırtiye dahil d<'ğildir. 
Söylendiğine göre Millet Paı1i· 
sine para yardımında buJunu
)"Or ve memleketi keyfi idare
den kurtarmak içil] gelecek re. 
çimlerde ikJ muhalif p:ırtinin 
sıkı bir surette lşbirlifi <'tmeri 
lüzumuna inanıyor. 

(De\-amı 8 iccidd 

II:ın.ada At:ıtürkün y:ıu yazd ığı kalemkr ,.c nıc."l>,tuplan 
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lıayat 
{Ba~ 7 ndılr) 

Bı• kııplıc:ıl:ırd:ın başka Havı.ada 13 otel vnr. Yııı. mev. 
siminde bııralıın dohıp taşıyor. Danyo ücretinden :ıyrı ola
rak tclr kişilik otel odaları 1,5 lira, Çelik Palas Ye M;ı;ır ıf 
Oteli bunl:ırın en iyileri. 

H:ıvz:ının genç Belediye Bıışkanı, •Bu kaplıcal:ır mo
dernleştirildiği z:ım:ın kasabamız; muhakkak ki, c:ınlanac:ık 
\"e zenginlescecktir• diyor. 

Sams.un'un sağlık davaları 
(Bası ' noıb) 

ta\:ıı bir verem paviyonunun ilavesi de y:ıkınd:ı tahakkuk 
edecektir. .. 

Yine merkezde bir Doğum \'C Çocuk Bakımcvl, ka1a

lard:ı beşer yataklı dispanserler, Bafrada 25 yataklı Bele
dıyc B:ıkımevi, 20 yataklı Memleket H:ıstahnesi vardır. Bu 
h3st:ıbanenin :)'alıık adedi bu yıl elliye çıkanl:ıenktır. Ve
:rirköprüde de 10 yat.:ıklı bir sağlık merkeı.i vardır. 

- & . ml!'-W ....-......-

:-\iks:ı r • Reş:ıdiye yol unıla akslı:ı,·atörle çalışma 

Şirin bir kasabamız: 
LGdik 

Liıdik, demiryolu giizergalıın· 
d:ın 15 kilometre içeride, 

)ıa\-.ası ve suyu {'ok gllzcl 1000 
ralnnıında bir yayla üzerine ku· 
nılmns küçük, fakat şirin bir 
ka:za mcrkeı.idir. 

U:ı\':ısının \"e suyunun güzel 
olması dolayısıyle her sene S:ım 
sundıın, Cİ\'ar kaza ve vilayet· 
]erden bur:ıya sayfiyeye gelir· 

ler. 
Ladik y:ılnız serinlemek iste· 

ycrilcre temiz havasıyle faydalı 
clmalıla kalmıız, ayrıca şifaya 

mubt:ıç kimselere llil:;:ısın ılık 
rn ikııplıcalarındn taze bir hayat 
Ye neşe bulurlar . 

Hil~ııs kaplıcası Ha\•zanmkin· 
den d:ıha az st<':ık olup kurnn
d:ın akısı 37 derecedir. Iln\'U7.· 
l:ınla derece otııza 'kadıır düşü
yor. 

Dalın 2iyaile y:ı7.in ziyaret '<!di· 
len bu kııplıeanın 'biri 2/1,5 
metre, diğeri l,5 metre, bir eli· 
ğeri de bir metre kadıır derin· 
lik göstm'Cll ÜC hıırnzda topla· 

nır. 

Yapılan tahlillere göre Bil· 
y:ıs kaplıcası sularının terkibin
de ehemmiyetli clereccdc alkali 
maddeler vardır. Kaplıca, en zi· 
y:ıde deri lıastıılık1arına, cild 
hastalıklarına \'e egzemaya ı:ok 
faydalı \'e §if:ılıdır. 

K:ısnlıanın umumi 
Faaliyeti 

Çar~ambada pulluk ciıııaliıtlıanesi sahibi :'tlustafa Bartın 'e iwal 
etti!H ınılluklar 

L'fıdik ~·nğ •peynir gilıl gıdıı I . · 
' . ~addcİcrınin ~cns1erini Ya ·/nız yurt ilave/erimizi 
yetıstırnn \'e ı;:atan bır Yl'ı"<lıl'. , 
il\:azn nrıızisi ve bilhassa 1310 k . 8 fi\ 00 k 
rakım"Jı Akanğ ·y:ıylalnrı ıneb- o ~uıyan u . ıO uyucumuza 
zulen hny\'nn yctistirmeğe mü· r 
s:ıitUr. Turhnl 5cker fabrikası, rt nzctcmizin yurt füıveleri 
p:ınc;ırlıırını s:ılın almak sure· büy!Ik bir ra(!bct görüyor. 
tiyle Llıdik çütçiler.ine çok bil· ı iıtıvclcri ko1eksiyon hıılinrle 
yük faydalar ve yardımlar sağ· muhafaza edenler çoktur. Mck
I:ımıstır. tcplerdc ve aıle ocaklıırınd:ı da 

Knsnb:ıcla Bclcdise; yoJ, umu· ya\TUl:ırm yurt bilgisini geniş· 
mi meydan, iki yangın hıı\'uzu, !etmek mııksadıyle yurt iliive
mczb:ıha, S<'bze hııli, )'eni bir !erirnizdcn çok istifade edili· 
Delcdiyc dııiresi, park, liıılk o- yor. 
'kuma od?sı ~l~~trik tesisııtı vü· ~una dikk:ıt ettik ki .günlük 
cuda getırmıstır. okuyucularımızın haricinde o· 

:t.:ırifi ATı\l\IER -

• 

!arak, ) urt ilaveleri nü<,h:ıl:m. 
mızın ayrıca sekiz ·bin kadar o
kll)'UCllSU vardır. İşte lıu kısım 
okuyucumuza hıt:ıp cdiJorıız ve 
kendilerini her günluk ·ckuyu
eu olmağa dııvct ediyoruz. Hu 
8000 okuyucu, haftada bir defa, 
ilave ile ber:ıbcr gazetemizi de 
görüyorlıır. Bu tekilde karşıla· 
rın:ı çıkan gazete; mcm:cket 
dhaları için feı::ıg:ıtli n• ccı::ı
retll mlıeadelclcrdcn yılmayan, 
bütün haberleri far:ıfsız rnrNte 
\'eren, yazılarında k::litc ve çe-

' ~itlilik teminine Çl".lıfi:>n l;ir rn
zetedir. Şerefli bır mfızbi, \ıir 
~a lısıyeti vardır. 

Gaıclecilik bir iti:rat \'e hr· 
yakilik mcseksi olmnl:la bcra· 
ber, yu;-t ilfı\'Clcri ctuyurıılar>
mmn haftada lıir defa olsun ı:a
ıetemizi okuya okuya buna ııh· 
şaeııklannı \'e Vatan okuyu<'U· 
lar ııilcsinin dt::\•:ın:lı u .. ı.m a
rıısına katılac:ıklı:rını umu~· o
rıız. 

.:2. 

iıa,·e kolcksiyonlarmıı:ı chı
~i olanlıır bunl:ırı math:ıannz· 
dan tedarık edebilirler. 'ı'alnıı 
birkaç .nüshanın mc.-..cudu tii· 
kenmiştir ki bunları )'Cnıdcn 
hastırmıığn hazırl:ınıyonız. O za 
mıın yurt ilavelerini cılt c •• t ko
leksiyon h;ılinde satı5:ı çıkar
mamız mliınkün ol:ıcnktır 

I 

" .. 

Jlilstıılobel Samsun lima nının hayali bir ıesnü 

Bu mUessest', ilav"lcrl t ... lk b:ığ 
Jıımak surt'ti)lC çok hi b1r cilt· 
leme şekli bUlmuıı ve bunun or
nekleri İst:ınbul !>crı;isindcki 
stıındımızda vattınd~larıı rös-

• terilmiştir • 
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ıKalkı ,nma ha:linde bir muhit: 

BAFR 
<Bası G ncıdı) 

kcndı lr.endıne harman teıkil et 
mekle beraber başka harıruınlıı· 
ra girdiği z:aman tuz, biter gibi 
harmanın vasıflarını yükseltme
sidır 

Bafranın ihtiyacı, tütun zira· 
alini mtkta,· bakımından tahdit, 
kıılite 'bakımından tslahtır. Bu 
da yasa!rt.an tlyade baslaı mafi~ 
sullerc rağbet gö.,-terilmesi s:ıye
sindc temin edilecektir Bafra· 
nın, şimdiye lr.adar hulıubntının 
iiçte ikisini hariçten :ılırken, 
şimdi hem ihtiyacını karınlama
sı, hem de aynı nisbettc ihracat 
yapın:ısı: çeş'itli zinıııte uyanan 
trnyırlı rağbetin bir belirtisidir 

Tütlınlin kafüesini ıs:ah me· 
selesıne gelince, Tekel'in ısbh 
iatsayonları, ekici ve tüccar n· 
rasındn bu rmksatla anlay1slı 
bir i;;lıirlif:i b:ıslamıq•r 

Şeker 

Fabril,;a-ı.ı 

Bafra arazisi, şeker pancarına 
çok elverişlidir. Burası kü· 

çük bir Nmka kurmağa talip
tir ve şeker fabrikalarının muh· 
taç oldukları pancarı yakın me· 
safc1en almrlr.nnın li"itiln bir 
merıf:ı ııt teşkil ettiğine kanidir 
Kızılırmak ıüı:erinde Kapıkaya 
mevkiincle yapılacak bir 'baraj, 
asgal't 700.000 dönüm olan Baf· 
ra ovasını sulamağa hizmet •C· 

der, pancar xiraaUni tol:ıyl~· 
tırır ve civar ·vilayetlere de fay 
dası olur. 

Kızılırmak etrafında yapılan 

~ellik denemelt>ri çok ıiyl neti
ce vermi,tir. 

BafrMla ideal particilik. 
Atatirk ft inönii'nün 
Büı;tıtri 

Bafr:ı, her ha'liyle yüze gülen, 
tnamur ve canlı bir muhit· 

tir. Burada en 1iyade dikk:ıti 
teken Şt"Y. partiler ara!'ındaki 
mün:ıst'betlerin olgun ve v:ıt:ın
dnş~a hir mnnznrn ıırzetme~irlir. 
Seçimlerde şiddetli miic:ıdele· 
ler eksik olmnınıı;tır. F:ıkat en 
ileri demokrasi muhitlerinde ol 
dufüı gibi; içtilı:ıt bakımındnrı 
birbirlerinden ayrılan parti 
m"nmplan seçim ı::Unlermde 
bile :ıkş:ıml:ırı kHip b:ıhçcsinde 
hirlc>şmi5lc>r. bcr:ıh<-rce yemiş· 
lcr, ic:rnı~ter. rornunluk ~ık:ır
mışl:ır \'e parti miic:ıddl'sinin 
\•:ıt.ll'<la-;lar \"e kardeşler :ırasın· 
d:ı bir husıırnrt btichdı pey
da rtnıesinl iı.ılcnıc;,c ç:ılı~nııs· 
l:ırdır. 

Il:ıfr;ı Uelcdı}e Helsi Necati 
.lklt;ı, Halk ı•arti;;ine weıı.sup 

bir ecune sııhibijir. C.ılt.P. nin 
1950 Sıımsun milletvekili ruım
ıeUeri arasınnadır. Fakat takip 
ettiği ı•rensıp, Bel".'diyenın kapı
&ından içerı palıtika ihtıllifının 
girmcmesıdir. Bu ruh H)esinde 
dir ki B~fra B'!ledivesi. diğ~r 
partilere mensup oh.nlırın ve 
tarahuhrın yudımmı temin e
diyor. Nce:ıtı Bora, S:ıınsı.ın Va
fümden dalına yardım g3rdü·. 
ğünü, Samsunda ortaya koyJ:ı· 
ğu harek<"t ta:-zının, 'Malatyada 
takip ettiğinden b:ıhredilen 
tarı:da olmadığını ve kendisinin 
Vnli sıfntıyle Il:ıfradıı tek t:ı· 
raflı hareketi g\irJ\nıt>diğini 
söylemiştir. 

nüst 
l:zl::ışması 

B:ıCr:ıdıı 5ö~Ie. bir h!!ber ~ul:· 
ğıma g~_jı: fsrr.:.>t fnonu, 

1942. de Bafrayı ziyaret etmiş. 
19!3 de kurulan G~lle-0tirm:
Cemiyeti, Bafranın nnn meyd3 
nınl İn:inUnün bir bfislünü koy 
mağa karat vermiş. Bu kararı 
verenlerin ve tatl>ik edenlerin 
yüzde doksanı şimdi D.P. de bu· 
lunuyormuş. 

Çok partili bir devre Girildıği 
bir sıradaı Bafrada Atatürk'ün 
hiçbir büstü bulunmaması ve 
muhalefet liderinin büstünün 
şehrin anl\ meyd:mında oluşu 
tenkidler davet etmiş. Bafra 
heınşeriled arıısındn şöyle bir 
hal çaresine tarafdar olanlar 

zuhur etmiş; İsm".'t İnönü'nün 
büstünün bıitün tı:ırtilerc m"n· 
sup vat.ındo}ların iştmıkiyle 
ru.~mleketin tarihi hir şahsıyc1i· 
ne saygı gôstenne'>i şeklinde a· 
na meydan fan kal:dmtması ve 
Belediye parkı içinde hır nok· 
taya dikilmesi, boş kalııc:ık yere. 
de At ıturk'ün bir bUstUııun ge· 
ı;irilmesi... 

Eğer Bı(ralılar t·öyl,. o}6un 
bir tırzd:ı harrkt't eder!.:'r~. 
memleket hesabına dahılde ve 
.hariçte çok sevgi ve saygı temin 
edeceklerdir. Çünkü ~l'boludıı 
baş\'Urulnn kırm:ı ve sürükle· 
me tarzı b~r tarafta. bilh:ıs:;a 
hariçte cok elim bir tesir bırak· 
mışbr. 

B:ıfr:ıd:ı D P. nın ilç" id!!re 
heyeti ı-eL">İ Ö!tler Gür~~·dir Be· 
k<liye seçi~~~rini kazanan C 
H _P. nin rei:..i Husbfıı J<:rt:indir. 
Mıllct Partisi. S:nnsunun mer· 
keziyle Havzadın b:ıskıı yerle· 
rinde henüz kurulmı'llış, Bafra 
üçüncü p:ırtiyi tutmıyarak iki 
p:ırtı ş~klindelı:i bir mucadeleyi 
tercih etmiştir. 

Bafra gaz~te bakımınd:ın zen· 
gindir. Burada .ha{talık Bıfra. 
Do~ru Yol, FıU isimlerinde ı;:a· 
reteler çıkıyor. 

Bafrada Kwlay, Ticaret Oda· 
sı, Yeşilay, Tütüncüler Birliği. 
Ti.illin Alıcılar Cemiyeti, Havı 
Kurumu, Gl!nçlik Klübü gibi 
cemiyetler ve müesseseler var· 
dır. 

ı:arra Jkledi}e l:eW u: lıcr u, 
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naa eLe 

işleri 
5ıımwııun belediy~ bütçe;i 1 mily.:ı::ı UIO bin tü.>ur Iir.1 

dır. Bunun 4-H.33:> lirası memur maaşlarına uhı:is 
edilmiş, sağlık isleri için 135.015, temiz.hk işleri için 104. 1 
073 !in bu seneki bütçeden ayrılmıştır 

Slms-..ında daimi surette elektrik cereyanı bulunması· 1 

'na r.1~me;-1, bu cereyanın ' her an lı:~silme~i ihtimıli mev· 
cuttur. El~klr.ği takviye etm~k için Belediye İller Bınlı:a· 
sın~hn yır:lım alarak:, Kanbükten 1000 beygir kuvvetinde 
bir altern:-.tör getirtmek ü~re teş!!b"ı'.is~ geı:mişlir. Şimdi 
40 kuruş:, ıışın elek'riğin kibvatı o uman ucuz.larııcalı:br. 

1

1 SJmmn:.ın kanJliuı~yon ve ka11ırım i~leri itin de Be· 
' lediye büt~.:;;n'.ien in bin küı;ur lira aynlrnışbr. 

SA.~UK 
181.F.R.i 

5:ımsunda Be!e:fiyeyi me1gul e:fen hastalıklar pek u:alauş. 
Vere~ hastalığı var. Verem h'.1Stııhıınesi yapılması tein 

teşebbüse ı;etiltni~. B<?lediye de lıunun itin ars3 veriyor. 
Slmsı:nda, Memleket Hastahane:;inden b:ışk:a askeri bir 
has~ıılune ve dispanserler var. 

Ellıye yakın doktor, Samsunda serbest vey:ı hastnha· 
n~l~re bllH olarak çalışıvor. , 

Havzada Gad oc1UI 

p:u1i mcıısuplan b:ı}tnııhardrimiı;. 
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····sunda doğan 
•• guneJ 

Milli ihtililimidn meşılesi 
Sımsunc.ta ateşlenmi5tir. 

Bu bakmıdın Sa.nısunun yakın 
tariltimıtde pek büyük bir e
hemmiyet' nrdır. 

'Birinci Cihan hırbin:fen mığ 
liıp ve pet·~an çıknııştlk. Galip 
devletler, mütareke hü'kümlerı· 
ııi dılcdikleri t:ibİ tatbik e:fiyor · 
!ar, 7alnız kendi menfaatlerini 
düşiınüyc;rlardı. BalıılHi bır mev 
cudiyet gü:otcremiyor, her ta· 
leplerini kabul r.orunda kalı· 
yordu. Yıldırım ordulan grupu 
ile 7 inci onlu. tarargihı llğve· 
dilmiş, grup tum!lndını Mı.ısta. 
fa Kemal Paşa Harbiye Neza. 
reti emrine ılınm~tı Mustafa 
Kemal, ber ne sıfatla o!ursa ol· 
sun AnJdolu:la blmak istiyor· 
du. Fakat onu dinlemediler. is
tanbub geldiği ~ün, yani 13 
kasım 191R de İtiUC devletle· 
rinin donıının:ıları da limanda 
d~mir atm~ bulunuyordu. 

llustafa Kemıl. limanın tıu 
manurasını .ç!il'düğü ıaman 
gözlerinde iki damla yaş tane
lendi. ı:u donnnımıyı Boğazl'lr· 
dan sokm:ımıık için ne fed:ıklir· 
Iılclora tat.lanmı~ J;anJkkalede 
nice şchlller vermistik. 

Pas:ı. yanınrfıı bulunan yave· 
rine dönmüş: 

- Geldikleri gibi giderler! 
demlih. 

Mustafa Kemal Paşa; 22 Kıı· 
' sım ıouı de Sultnn Vahi· 

dettin ile yaptığı mütilkntta. pr1-
disııhın milletten evvel kendı 
sini ve hanedanını dü,Und 
nü anl:ımış ve teessürü bir kat 
daha artmıştı. Ali 1-"uııt (Ge· 
nemi Cebcsoy) erkim harbiyei 
umumiye reisi ~vat (Rahmetli 
General Cevat Çob:ınlı) p:ışalor 
ve eski bahriye nnın Hüseyin 
Rauf (Rauf Orbay), crk4nı har 
biye mirıılayı ismet <istnE't İnö
nü) beylerle ve diğer arkadaş
ları ile temaslarda bulunuyor· 
du. Kararını vermişti. Eğer res· 
rnl bir vaıifo almasına imkan 
bulunamazsa, hiç bir sıfat ve 
saliıhiyet sahibi olmadan bile 
Anadoluya geçecekti. 

l'ılu:;tala Kemal P<ışa, merke
zi F:rıurumda bulunan 9 uncu 
ordu kıtaatı mlifetuŞJiğine ken
disini •tayin ettirmenin )"Olunu 
buldu. Bu tayin, Samsun ve ha· 
valisinde asayişshlik ve karga· 
şalı.le olduğu, galip devleUerin 
bunu protesto ettikleri sıralar. 
da yapılmıştı. Mustafa .Kemal, 

Yar.an: 

Feridun f.az-ıl 

TOLBENT,ÇI 

• 
bu .asııyi~ı;iı.Iiği dür.cltecelrti. 
Bır taraftan kararsihını teskil 
ederken, dığer taranan sıılllhi· 
yellerini genışlctmeğe çahşıyor 
du. 6 Mayısta meclisi \i.ıkeUd:ı 
tasdik edilen talimatname ile 
vazifesinin yalmz askeri olma 
yıp ayni :ı:amll!lıfa miill:i oldu· 
ğu da ;tıelirtilm~ti. ldmtaltası i· 
cindeki as:teri kıla ve vilAyct· 
terden başb k:o:nşu 'birlilı: ve 
vil.AyeUere de emir verebıle· 

cehi. 

G alip devletlerin istanbuldıı.· 
ki fevkalide lom~rleri, 

Çanakkalede 'büyük bir şöhret 
kazanmış olan Anafıırtalar kah· 
ramanının böyle mühim bir va
ı:i!eye· tayinini iyi karşılıımıı· 
mışlardı Mustah Kemal Paş,ıı, 
onları dıı birer biı"er ziy~ret e
derek itimat hava~ı yaratın:ı~:ı 
ç:ılıştı. Sultm Vııhid?ttin. V<>lı· 
ahd iken Almanya seyahatinde 
beraber bulundu~ru MustafJ Kf' 
mali )"aKmdan tanımıştı. Ordu 
ınü!ettişliğine tayinini tasvip 
etmekle beraber şüpheleniyor 
du. Ayni şUphe S:ı:lrit11m Da 
mat 'Ferit Paşada da vardı. 

14 Mayısta, Damat Ferit Pa 
şa, Mustafa Kemali yemeğe da 
vet etm!ş. burada şüphe ve E'n 
dışelerini saklayamamıştı. 15 
Mayısta İzmirin Yunanlıl:ır ta· 
rafından is~al edi'miş olnusı 
9 uncu ordu kıtaııtı müfetfrşi· 
ni bir an evvel harekete mec 
b·ır bırakm!Ştt. Halbuki b:ıı:.ı 
dostları şöyle bir haber getir
mişti: Ya İstanbuldan tıareke
tine müsaade edilmiyecek ve· 
yahut bindiği vapur Karadeniz· 
de batınlacaktı. HükUmet fıuı· 

larınıı \"eda etmek üzere llabıA· 
liye ı;::itmişU. Nuırlar meyus 
ve periş3.ndr. Endişeli bir eda İ· 
le ne yapacağız diye soruyor· 
lardL Mustafa Kemal: 

- Celidet gö:rteriniı! 

olan dii!imDn donanmumı ,işa 
ret ederek: 

- Ben artık: memleket ve 
mill~ti nasıl kurtarmak lliıım 
geldiğini ta:ıavvurda tereddUde 
dütır oluyorum, demi.ştL 

16 mayısta istaajıuldıın kal· 
· kan küçük Bnn:lırma va· 
puru Karadenizin dal'; gibi dııl 
g;ılart ile mücadele ederelı: 19 
J.fayıs 1919 da 9 unclr ordu kı· 
1taatı müfetti,ini ve maiyetini 
Samsuna çıkarmıştı . Osmlnlı 
imp;ırıtorlu~unun vniycti, S'lm 
sundan şöyle g1rünüvorrlu· Mil 
let yorı:ım ve hkidi. Ordula· 
rımız dağılmıstı. Padiiılh mille 
ti değil. kendini ve h:m~dıını 
dü~!.inüyordu. Gnlio devlf'tler 
vcrdıkleri sözde durıruınu~lar 
Türkün çok yüks~k olan haysic 
yet ve im~ti nef!iiri kırmıık•a 
heis ~rirmemi~lerdi Harp ~~
mil,.ri istıınbul Bol!uını doldur 
muştu . Galip devletlerden biri 
Adana mınt.!lkasını , bir di~eri 
Urfayı, M:ır~$ ve Anlehi işgııl 
etmiş. b.r ücUncüsü askerlerini 
Antalya ve Konvan k:ıtfar gön
dermişti. GUzel hrnir düş:ıuın 
<'itmt'l"ri altındl iji Ş:ırktı bir 
Erm~nistan ve Karn1enizde bir 
Rum devleti kurm1k için giri 
şilen faııliyetl:-r artmıştı. Ku:f 
ret ve İII13.nını bir türFi anla 
:>-amadıklan ve anlart'ak istem 
dikleri ko'ikoc:ı hir devlPh va\ 
nız hnita tiwrirıde ı;(irüyorl u 
onn g:i!"e taksim plinlınnı hı 
zırlıYorlardı. 

umet dünyasına kar~ı Sımsun 
dan haykırdı: 

- Bu minet Cilür, fakat esir 
yaşamaz.. 

Bu haykınşta Türk milleti· 
nin şan ve şeref dolu mukadde· 
ralı yazılı idi. Samsundan yiik· 
selen sese koştuk. Yedimizden 

Cevabım ·verdi. Fakat bu ce· yetmişimize kadar seferber ol
liıdeti kimler gösterecekti? 16 du1ı::. Mustafa Kemalin etrafın· 

!Mayısta, cuma selamlığından da birleştik. O, biıi muzaffer 
sonra humra kabul edildi. Sul· kıldı. Samsunda doğan günes 
t:ın Vahidettin, Boğaza hikim bütün Türkiyeyi nurlandırdL 

Samsuncl:ı köy rolları faaliyeti 

Atatürke bimıı-t eden Havzalı AH Raba 

t türlc'ü 21 .. 
un 

• 
ır e 

+ıralarından b 
tı. 

•- O umanlJr b:ı~ka b.r 
1 l5!etlyordum. O öyle bir 

rdi ki; in.-;ilitler Merzifo
igal etmişlerdi. Rumlar 
t bulsalar bağlara götüni· 

yorlar, sokak aralarında tüfek 
lerle gez:iyorlardı. 

Her gün <!ağlardan, bağlar
dan 10 Tilrk ölüsü geliyordu. 
O vakit Havıada iki Türk 'la· 

buru vardı. Tabur lı:umandanbrı 
Kimi! ve Saim Beyler atla· 
rını timar etmiye nefer bula· 
mıyorlar bu işi kendileri ya· 
pıyorlardL Bu iki kumandan 
maaslannı altı, >·edl ay ala· 
mamışlardı. İaşelerini emanet 
mukabili tedarik ediyorlardı. 
Atatürk -
geliyor 
İşte Paşa böyle bir ı:ımanda 

e ot • c 
tin, Paşayı gerısln geriye lstaıı 
bula acele istcdiı;ıni yazıyor-
du. , 
Mustafıı Kemal i 
geri çağrılıyor ' 
Muı;tafa Kemalin o güzelim 

· kJ ~lan ç:ıtılmıştı. Buna 
daha doğrusu dikle,smişti de
me';{ liıım, çUnkü o kızınca 

k:Jşlarının ucllrı yukarıya doğ 
ru kalkardı ... 

Yanın.!! sokularak: 
-Paşam az önce lteyifliT· 

diniz:. Şimdi ne oldu acab:ıT 
de1im 

- Yaveri bulun diye cevap 
v~rdi. Sonra, Kılıç Muı:afCerl 
bul.ırak telgrafın me:ııtnı öğ. 
rendik ..• 
Dayanamadım. Çok asabım 

b:ızulmustu. 
- Paşa, dedim. Bu telgraf 

fngilizler tarafından yazılmış, 
Va hdettine de imza ettirilmiş. 
Bu vesile ile siı:i İstanbub 
celbedip, tuzağa düşürmek is· 
tiyorlar. Bu telgraf müretleı•· 
tir. Havulılıır, size diin akşam 
4250 tüfekli vernıevi kabul et
tiler. Siz bu tclı;::rafla fstanbu· 
la giderseniz. artık arlı:::ınıı:da• 
iki tüfekli gelmez. Havzalılar 
sözilnd~ sai!lamdır. Sö~ledikle
rlnl muhakkak ynpncaklardır .• 

Paşa elimi tuttu. sonra il. 
nündeki masııdan bir kadehe 

<De,·amı 5 incide) 

gelmisti. Renim otelimi be· 
ğenerek, tercih ettiği oda da 
21 gün .kaldı. Aksam, sabah 
banyo yaptı. Bu arada dıı Mi· 
sakı Milliyi kurdu. Ben daima 
kapısında bekçi gibi bekler· f r '\ 
dim. Kim lbımsa, cağınp gö ( 
rüştiircn bendim. ' • • • 

mr gün Paşn beni 1ıınma 1 Ekıbımıze 
ça~ırarak : ı 

- Bab:ı. sence burada ş!ya 
nı itimat kimlerdir? 
Diye sordu . 

Bayram Can. Fuat Koylan 
Cebeci tbrahim. Saahade lb 
rııhim, Tatanade gyüp efendi. 
Kadı1.ade Hakkı \'e tamam 160 
kisilik isim fütcsi verdim. 

Paşa, bunlan derhal top 
l:ıdı. Konu~tular , Ve Hııvza· 
mızın lleri gelenleri. Mustafa 
Kemale 42!'i0 tüfekli verme 
yi kabul ettiler. Pasa tok sc 
vlnnıiştl. Birçok yerlere tel· 
grııflar çekildi. r.öylece Ha\"· 
ı.a merkez olmuştu. Hepimiz 
bu sekilde se\•inç içinde YÜ· 
ıerken bır gece Puşa)'& 'bir tel 
grJf geldı. 

Bu lelı;rııfta, Sultan Vahdet 

' 

Yardım 
Samsun illi,·emiti hazır1a· 

ma~a giden ekibiml7; Samsun 
muhabirimiz. Samsunun k1y· 
metli ve ı:ok sevill'n hemşeri· 
si Zarifi Atamer'den çok yar· 
dım görmüştllr. Senelerce 
İs1anbııl guctelrrindl' küt01ı: 
hikfı_veleri çıkan ve 1~tanbul 
gnzetel<'rinden birinin Sam· 
sun muhabirliğini bliyfik 'hir 
heves \'C gayretle ifa rdcn Ba 
yan ?ıılicella Enver de tcşcb
büsümllzc mcslckcla<;ç:ı :ılfıl:o 
göstermiştir. Her ikisine te· 
şekkür ederiz. 



• 

~\T can\' \.a~'n'~ 

Bund:ın tam 33 yıl en·eı Ga-
zl ı.tuc;t:ıra Kemali Samsun 

da ·lfandıı·ma• vaınırundan a
lıp karaya çıkaran adam işte 
karşımda oturuyor. Mustafa Ka 
rnkaş J\aptan. Şimdi Uman iş
letmesinde pu\'antör. Yedisin
den yetmişine kadar bütün 
Samsun onu tanıyor. 

Bu c:ınlı tarihten Atanın 
S:ımsuna çıkı~ının hikayesini 
dinliyorum. 

Jlıhtım kenarında olıırduğu
muı kah,·eılcn kalkarak~ iler
liyoruz; At:fnın ayak bastığı 
iskelenin üıcrinıle ağır ağn· 
yiirüyoruı. .\1ustnfa Kar:ikaş, 
birden kolunu, ·Fener• .isti
Jr:ımctinde uzatarak, siy:ıh \'e 
ı;ür bıyıklarının altından kük
rer gibi bir scsle: 

- Jlcy gidi günlcr hey; 
di)'Or \'e llfı\'C ediyor: 

- Bandırma v:ıpunı i~te şu 
Fener burnunda göründüğü 
:r..aman duyduğum heyecanı 
el'an hissederim de tüylerim 
ürperir. 

1 
riinmü;tü. Uzun müddet on· 
lara baktı, sonra: 

- Bunl:ır ne arıyor? diye 
sordu: 

- Bilmem ki, Paşam. Hiç 
böyle kafile halinde gezmez... 
!erdi. 

- Beni mi arıyorlar der
sin? 

Bu söz.lel'in manasını artık 
nnlı}'Orclum. Mustafa Kemal, 
bizim o ana kad:ır bildiğimiz 
gibi, !) uncu koloı·ıluyu tefti
şe gelmiyordu. Baska bir m:ık 
s:ıl vardı! 

Sivil elbise giyiyor, basın
da bir kalpak taşıyordu. Ko
nuşurken insanın yüzüne bak
mıyordu. Gözlerini dağlara dik 
mi~ti. Bfızan sert ve çevik ha· 
rcketlerle bakışlarını baska 
noktalara kaydırıyor \e dil· 
şünüyordu. Bir aralık düşünce 
filemini terketU \'e bana dedi 
ki: 

- D:ıf:lnrda Pontoslu çok 
mudur? 

koycıu : 
- Var olun, her şey dlize

llr. 
dedi. 

S:ıbile ge~mlştik. <Tütlin 
Merkez İskelesi) ne çıktık. Be 
ledlyc Reisi yok, mııtasnrrıf 
yok. Neden bilmiyorum, bun· 
tarın hepsi ortadan kaybolmuş 
tu. Gaziyi şehir adına, Iloş
nakzade Süleyman Bey ile, 
Mavn:ıcılar Cemi)·eti Reisi lla 
cı Molla Durs\ın, çıktığımız 
meydanda ürkek nazarlarla 
kaı· .şıladılar ve hoş geldiniı de 
diler.• 

Karaka~. Cumhuriyct Mey· 
danını işaret ederek: 

•- Buraları o zaman me· 
zarlıktı. Atayı buraya kadar 
getirdim. Ara sokaktan geç· 
tik. O'nu Olantika Palas) 
oteline yerle}tirdik. 

İki gün Şahinzadenin evin
de kaldı. Sonra K:ıv:ık'a gitti. 
Kendisi hakkındaki idam ka· 
rarını Kavakta öğrenmiş ve 
orada <Ben böyle hükumete 
hizmet etmem) diyerek rütbe 
!erini söküp atmıştı. 

Bir müddet sessizce Fener 
burnuna doğru b:ıktık. Orada 
·Bandırma• vapurunun ağır 
:ığır limana süıüldüğünü gö
rür gibi olduk. 

- Şu gördüğün dağlar Pa
şam, Jla\'Za ovasından aşağı 
müselliıh Pontoslu ile dolu
dur. Adetleri yedi binden_ faz 
la dır. 

- Ne yapıyorsunuz? 

Daha sonra Havza, Amasya, . 
Tokat, Sn·as... gerisi ma· l ""' ''"' ~ \~' . ' ~-~/ - . ' . ' ..•. , , .. · - -~ 
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O, geçmişteki bir günü tek 
rar yaşar gibi anlatmaya baş
ladı: 

•- Samsun kara günler ya
~ıyordu. Şehir Fransız ve ln
giliılerin lşgalindcydi. 9 uncu 
kolordu kumandam Rafet 
Bey, Mustafa Kemal geliyor ıli 
ye haber gönderdi, bana da, 
O'nu gemiden almak vazifesi 
,;erildi. Sevinçten uçuyor
dum.• 

* Karakaş de,·aın ediyor: 
·- 19 .Mayıs sabahı saat 

sekl7.. Sert poyrazlı bir hava. 
Altı gemici ve bcn. hnfif çır
pınlıl:ır içinde sallanan san
dalımızıla hep birden, gözleri
mizi bir nokt:ıy:ı dikmiş bek
liyorduk. işte Fener bıırntın· 
da ufak bir gemi gciründü; bu 
• B:ındırm:ı• idi. l\lustafa Ke
mal geliyordu. •Bandırma• 
süzüldü ve demirledi. Geminin 
güvertesine çıkıncaya k:ıdar 
ı:eren zamanı hatırlamıyorum. 
Y:ılnız O'mın mavi gözleri M 
Jü ~özlerlmin önündedir. Y:ı
mınd:ı. allı kl~i vardı. Kim ol· 
dukl:ırını halen de bilmiyo-
rum. 

S:md:ıla bindik \'e sahlle 
doğru )'Ol aldık. Bir nralık 
ufukta İngiliz torpitoları gö-

- P:ış:ım bir buçuk :ıy iç-
lerinde kaldım. 35 kişiydik. 
Ot yeılik. Elbise değiştirme
dim. Zıpkamın içinden çama
şırlarımı parmaklarımla yok
ladığım zaman adeta ufalanı
~·ordu, çürümüştü. Yani sizin 
bilece~iniz Paşam. uğraşıyo
ruz, gündüz köy basıyoruz. 

O :uıman elini omuzuma 

.. * Kavak - Uavıa - :\fc>nifon )Olunda kayalıklarda çahşnıa 
Karakaş, Atatürkü, dah;ı ,--

sonra iki defa gelişinde de . ' • 
Samsunda vapurdan alıp, m:>· Saıınsuuı ela Sıı«•r 
törU ile karaya çıkal'mıştır. I 
Şimdi Atayı yine Karakas. sa • • 
hile çıkarıyor. ]!) Mayıs b:ıy· hai.'ftl e 
ram.larında muaaan~ biistüııü, I C' amsıın viliiyetinde. spor :ın 
genıs omuzlarının üıerlne ala· ..., Jayışı ileri b:r seviyede. Te.; 
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-e erı~ 
cil edilmiş 16 kulüp Ia:ıliyctte 
bulııııııyor. En f:ızla ehemmiyet 
Yerilen ı;por branşlarınd:ın bi· 
ri de futbol. Bu cihetle Sam
sunun modern bir stadyoma 
ihtiyacı göıönQndc tutul:ır:ılıc 
\ ' ali Turgut Babaoğlu tarafın· 
dan harekete geçilmiş. Kapalı 
'e :ıçık tribünleri h:ıvi kiiçülc 
bar stadyom meydana getiril· 
ıniş. Gençler Valiye, stadyum 
için teşekkür ediyorl:ır. Ayrı· 
ea, Samsunda bir kapalı salon 
ınşası için de tetkikler yapılı
~·or. 

Samsunda faaliyette bulu. 
nan spor kulüplerinin isimleri 
~unlardır: 

Fener GC'Jlçllk Kllıbü. 

Samsuıı'uıı 

iif HSU 
- İ<_ıtf' Atayı grtirtn gemi şu burundan ı:öriindü. 
:\t;ıtürı.ü Samsunda karaya ('ıkııran ?ılu~lafa Karalia:!, .K«"nıal Ayılara bahr:ılarını anlatıyor. 

19 Mayıs Gençlik Khibü. 
Dcmirspor Gençlik Khlbü. 
Tekel Gençlik Klübü. 
Samsunspar Gençlik Klübü. 
KaragücU Gençlik Klübü. 
Akınspor Ge.nçlik Kliibü. 
Bc5iktaş Gençlik Klübü. 
Bafrn Gençlik Klübü. 
Ycşilay Gençlik Klübü. 
Çarşamba Gençlik Khibfi. 
Havza Gençlik Khibii. 
Vezirköprü Gençlik Klübi.' 
Lüclik Gençlik Kliibii, 
Alaç:ım Gençlik Klllbü .. 

l!.l50 sayımına göre Samsun (' 
viJil)·etinin 475.953 nüfusu var- ) 
dır. Toprnk s:ıUıı 9302 kilomet
re murabbaı olduğuna göre ki- • 
Jometre murabbaı basına nüfus 
kes:ıfeti 51 dir. S:ımsun şehri 
43.937 nüfusiylc Türkiyenin on 
diirdiineil şehrini teşkil eder. 
Şehir, 1927 de 30.372, 1935 de 
42.482, 1940 da 37.216, 1945 de 
38.72.3 nüfusa s:ıhip olduğuna 
töre devamlı bir nrtıs halinde· 
dir. 

msun ~lavemi 

Nüfu~. fiehir \'C köylere su 
~kilde taksim rdilmistir: 

Şehirlerde Kö} terde 

Sıımsun 43.937 51.369 
A1nçam 5.37a 23.676 
Bnira 14.146 57.935 
Çncyımba 9.573 73.798 
Jlııvza 5.156 31.828 
Kav:ık ] .6.58 33.028 
Llıdik 5.054 18.222 
Terme 4,260 44.612 
Vczırköprü 6 .266 46.063 

1' c: ı. ıl Jl ~S.422 380.531 

uı r 
Birincisinin ağırlık merkezi 

19 Mayısa ait hatıralardır 
S:ımsun, Atatürk"lin 19 Mayıs 

1919 da knraya çıktığı şehlrılir, 
İstlkllil Mlir.adclcsinin umumi 
safhası lı;in bu karay\l ı;ıkıı:, ha
rekt't noktası diye kabul edil 
miştir. 

Samsun ilıh·cmlz<le 19 Mayısa 
ait hatıralara cpice yer :ıyırmak 
ieabcttiğl iı;in Samsuna alt )'!l· 
:ıları bir tek lliı\'eye sığdırmak 
mlin1kiin olmadı, ikiye ayırmak 
liiıım geldi. ikinci Snmsun illi· 
vemiz gelecek Ç:ırsamba günii 
~ık:ıcaktır. 

Gümenez Gençlik Klübli. 

!ll'~hur S~SUD .Mt'Y\'a ~'iClliği 
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Xiksar-Resadi)e yolunda b:ıliyet 

GOOD · YEAR Fabrika51nın imci ettiği Kamyon lôstiklerinin muhtelif fiyatlı 
sekiz modeli mevcuttur. En • ucuz lôstik · az kilometre ""y;ptıgı için çolc .. ~ . .. 
daha pahalıya mal olduğu bilhassa memleketimizde çok tecrübe edilmiıtir. 
Kamyon lastiği alırken i~inize en uygun modeli intihap için tecrübeli 

• •• 
mütehassıslarımızın fikrini. alınız. GOOD· YEAR'ın en yüksek kaliteli ve en 

palıalı olan ROAD LUG lastiklerini tecrübe ederseniz bunların kilometre .. ·-
hesabiyle en ucuz lôstik olduklarını siz de takdir edeceksiniz. 

DÜNYANIN HER BiR TARAFINDA 
GOOOYEAR LASTiKLERi iLE HER BİR 
MARKADAN FAZLA YÜK N.AKLOLJJN

-..... ' 

DUÖU BiR HAKIKA TTIR. 

Memleketin her bir tarafındaki acente· 

!erimiz.den ROAD LUG veya diğer model· 

lerde GOOD· YEAR lôstiklerini aravınız. 

~""' ~'-~a'\f' 

21~ 
T ekel İdaresinin en büyük sigara f:ıbrikalal'lndan biri Sam· 

surıdadır. Ekibimiz Sam~unu ziyareti esn:ısında 5ig:ıra 
fabrikasına da uğramış \'e faaliyeti yakınd:ın görmüş, pek 
meraklı bir iş olnn sig;ıra ve kutu imalatını tetkik et
miştir. 

S::msun sigara !abrik:ısı, reji zamanından kalma blr 
tesistir. Uzun müddet mahdut imkanlarla yorucu bir fan· 
Jiyet göstermiş olan fabrika ~imdi tevsi edilmektedir. ~la· 
kinelcr gelmistir, yeni bir plana göre tadiliıt yapılacaktır. 
Giindc üç bin kilo sigara imalatına göre kunılmuş olan bu 
fabrika, zamanla günde 10 bin kilo istihsal gibi, takatinin 
üstünde bir Yerimle çalıstırılmı~tır. Bu yorucu mesaiye 
ıneveut tcslslcr kafi gelmediği gibi, bu yüzden sigaralal'ın 
kalitesi de düsiik çıkmıstır. 

Yeni makine.ter ve binaların te,·sii ile fcrnhl ıkla ça
lı5mıı imkam hasıl ol:ıcak ye istihsal kolaylıkla 12-13 bin 
kiloyu bulacaktır. 

ninl.scı. GEI.İ.SCIK. ASKER 
SiG.\RAl ... \RI S.\"SUXDA i~ÜL 
EDIIJ\'OR 
H alen, Birinl'i, Gelincik . \'e Asker sigaraları Samsun Iab· 

rikasında imal edilmektedir. 
Ekserisi kadın olmak üı.ere fabrikanın 500 kadar İŞÇİ· 

si v:ırdır. 

Klİtu imalfılı fabrikadaki faaliyetlerin en meraklı bir 
s:ılhasını teşkil etmektedir. Kutuları• kenar ve .alt, Ust kt· 
sınılr.rı işçi kızların önüne hazır bir Yaziyette gelmekte ve 
bu prrç:ılar saniye kadnı· az bir zamanda, mahir bir isçi kı
zın p:ırmakları :ırasında kutu haline gelmektedir. Bu kutu· 
ları yapan kızlar, adeta maklnele5mi~tir. Çalışırken, eJlc
rinin hareketini gözle takip elın°ek oldukça güçtür. Bu işçi 
kızlardan birine, 8 s:ıatlik mesai devresinde kaç kutu ya-
pabildiğini sorduk: 1 

- Beş bin kutu, ce\'abını Yerdi. Bu işçinin ücreti 4,5 
lirayı bulmaktadır. 

Sigaraların kutulara yerleştirilmesi de ayn bir ihtisas 
i}I h~lindedir. f şçi kızlar, bir iki saniye içinde 20 sigarayı 
intizamla ve el ile kutuy:ı yerleştirmektedirlcr. Makincles
mi, ellerin kutuya .istif ettiği sigaranın :ıdedi 20 den ne bir 
eksik ne de bir fazladır. 

Yetişmiş bir işçi kız; bu sekilde, sekiz saatlik mesai 
müddeti zarfında iki bin Gelincik paketi doldur:ıbilmck-
tcdir. 

Jrn'1.\I. A \'D.\R 
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Dünyanın her yanında sa· 
hıt sehlrlcrinde denizle kara
nın birleştiği yerler ya lıır 
nhtımlJ güzelleştirilmi~ ve· 
y.:ıhut da çok tc-miz pırıl, pı· 
nl bir kumsal olarak ınulıa
fau edilip ~şitli nebatlar, 
a~aç \"e ycşıllıklerle süslen· 
mii!ir. 

Ifü.de her nedense bunun 
tamamen aksidir. Her sahil 
ehrinin deniz kenarı -bir
kaçı müstesna- Jıepsi ber
bat bir haldedir. Liğımlar a· 
rıktan buralardan geçirilerek 
denize dol.."illür. Belediyeler 
tôrılcrini lıcp buraya :ıtar \'e 
nihayet halkımız da en çok 
lıuralan kirletir. O derecede 1 
ki inS3n denizin doyulmaz 
zevkini nlmak, iyot kokulu h:ı 
v:.ısını tcreffüs etmek için 
y:ınına yaklaşamaz. 

l\'<1radenizin incisi diye ,·a
ıClandırdığmıız Samsun da 

iste bu haldedir. Şehrin bir 
,ı l.iasınd;ın üte başına kadar u

zzyıp giden llılif sahil senc
ıı lcrdır ihmal edilmis. bakım

ızlıktan mezbele haline gel· 
miştir. 

Birkat sene önce yapılan 
ve ıstao;yon binas111daıı baş
t;ıyıp Ziraat Bankası binasın:ı 
~dar ı;:iden s:ıhil buh'armın 

deni:r: tarafında l:alnn kısmı 
hl'le Zira:ıt B:ınkasmdan 

nra fener istikam'etinde dP.· 
v.:ım eden salıiı kısmı çok kö 
tü lıir m:ınz:ıra arzetmel..1c· 
dir 
s~m3una hiç yakışmayan 

bu kötü manuıranın ortadan 
kaldırılması az Lir g:ı~Tet ve 
himmetle mümkün olabilir. 
S:unsun Belediyesinden sah!J
lcrin tcmitliği ile alfıkad:ır 
olmasını ve sıhhate muzır o· 
l.:ın l.lğımlan bir :ı.1 e\Tcl ka· 
natm:ısını dileriz. 

I stiklôl miicadelesinde 
Hareket noktası : 
SAMSUN 

salıa1arı Sa 
Tiirkiyede çeşitli il\' haynn

larının en çok lıulundu~u yrr 
Sa:--;sun \'iliıyctinin Termeden 
Ala;aına kadar olan sahil böl· 
gesidir. 

Hu bölgede ll\' kuşlarının en 
makbulü \'C en güzeli olan ~ii
Hin mebzulcn bulunduğu gibi, 
mezgeldek, sarıasma, fü·e~·ik. 
yııbaıiı ı;!ü,·crcin, karata\'Uk gıbi 
kuslar da pek çoktur. 

\'cziı·köpıü ile Lüdikte ve 
Samsunla l'a\•ak arasındaki sa· 
hada bir a,·cıyı her b:ıkımd:ın 
tatmin edecek kadar çil ,.c kc!:· 
lik de bulunmaktadır. 

Bıldırcın, çulluk, ördek, kaz 
toY, gibı geçici :l\' kuşları m~v
siminde nı<.'lrLulen bulunur. 

Dundan başka ta\'Şan, karaca, 
domuı, tilki, sansar \'e kunduz 
gibi her cıns av hay\•anları d:ı 
pek fazladır. \'elhasıl S::ımsuıı, 
1 ürkircnin her ccsit 8\' hayvan· 
!arının bol bol bulunduğu en 
güzel av sahalanna sahip bir 
)'l'rdir. 

nu itib:ırl:ı gerek şehirlerdQ 
Ye gerekı;c kÖ)'lcıde a\· spori)"· 
le nıe::;~ul olanl.ır çoktur. Alı· 

. 1 

Samsun'da 1 

Siyasi 
Hayat 

<na§ı l? ncidc) 1 
nır mrmlrket 
!Kıymeti 

5 amsunda :meınlcket ôlçüsün 
de bir siyasi kıymet teşkil 

eden idealist YatanSC\'l'r Şefik 
A \'ni yaşıyor. l\Iareşal Fc\'Zi 
Çakmak'ın sınır ::ırk:ıdaşı olan. 
asker sı!atiyle memleketin bil· 
tün gaile \'e dertlerine ortak o
l:ın Şefik Avni, bÜ)'Ük bir hür
r iyet li~ıkı \"e uzl:ışma kabul et· 
mez bir demokrasi tara[darıdır. 
Samsunda Serbest Fırka hare· 
ketinde mühim bir rol o~'lUldığı 
gibi, Demokrat P:ırtinin kurulu· 
şunda da çok faaliyet göstermiş, 
ilk müteşebbis heyetin basında 
bulunmuş, sahip bulunduğu 
matL:ıada çıkardığı gv.ctc ile 
mücadeleyi destcklemi~ir. 

Dugün Şefik Avni, her isden 
çekilmiş \'C hl'r türlü parti fa:ı· 
Jıyelini bırakmıştır. l\lcroleke· 
tin bntün fcliikelkrinl yakın· 
dan seyretmiş temiz \'C h:ıss:ıs 
bir vatansc,·cr ve olgun bir fi. 
kir adamı sıfatıyle umumi .h:ı· 
yata sıkı b~r aliıka muhafaza c-' ' 
diyor \'e bozuk .isterin sıkıntısı· 
nı derinden d~rine çekiyor. Yü· 
ıUnc kısmen fdç cclmesinl \"C 

konuşmakla biraz u hmet çek· 
mesinl d e vatani fızüntülcrini11 
bir neticesi addetmek doğru o 

Li 

sun adır 
cılıkt:ı mahir olan a\'CJlarının 
sCihret.i de büyüktür. 

1931 senesinde av hay\·nnla
rını korumak \'c muzır lıay\'an
larla mücadele etmek m:ıksadıy
ı e .samsun A\•cılar 'J\lübiio a· 
dıyle bir kliip tesis edilerek fa. 
nliyete g('Çiri l mişli. Türkiyenin 
bclliba~lı klüplerinden sayılan 
Samsun A ,·cılar Klübü. yirmi 
senedcnbcri müsbct sah:ıl.'ııda 
gösterdiği faaliyetiyle muhıtinc 
çok Caydal:ır sağlamıştır. Köy-
lü a\·cıların da iştirakiyle her 
sene yapıbn sürek adarınd:ı 

binl<.'rcc muzır hay\':ın itlüf e
dilmiş \"e yüzlerce domuz Vtı· 

rulmustur. 
Fakat ne yazık ki bir kısım 

eski m·eıların elini .çckUğı, bu 
yiizdcn alakasız kaldığı ,.c hiç
bir yerden de yardım Ye himıı· 
ye görmcıdiği için bu mi.ikcm· 
mel klüp son gi.inlcrde gayri fa. 

al bir hale gelmiştir. ür yüzden 
fazla ü1ası olan klüptc idareci 
birkaç a\·c.ı ile mcr:ıklı üç beş 
fızadan başka kimseyi göremez. 
siniz. Hiçbir geliri olmadı;iı, 

azalarından aidat d:ı temin edi
lemediği içfo bir gün büsbütün 
kap:ınmak ihtimali de \'ardır. 

A\'cılığı teŞ\ik ,.c himaye c· 
deceğimiz yerde maalcsd tu
nun tamamen nksinl yapıyoruz. 

:'llemlekete hizmet taycsiyle 
Liir siirü emek sıırfcdilerck ,.u. 
cııda getirilmiş olan bu klilbLi 
yeniden çarılandırnuık için :ıv

cılarınıızın aliıka göstrrmcsini, 
hükumetin de buna m:ıddl \'C 

mane\ i müzahcrette bulunm:ısı
nı temenni ederiz. 

Zarifi ATA!llfü! 

,. 6 

,.z.,,,uilnlilr &l!Sdlltul 

K aradcnizin en h:ıre.keUi :ciı 
· rl olan S:ımsund:ı zengin bi 
maarif hayatı vardır. Okum:ı~ a 
olan heves hergün bir kat da
ha artmakta, mevcut m:ı:ırif 
rnüesst>scJerinin ihtiy:ıca cev:ı 
verebilmeleri hususu güçl 
doğru (!ilmektedir. Bu sebep! 
reni yeni mektepler acılm:ısı 

zarureti b:ı~~östermcktedlr. Bi 
hassa k-Oyleı·de okuma yazmıya 
karşı olan hc,•es artmaktadır. 
nuna mukabıl me,·eut 747 kil· 
yun: ancak 351 inde mektep 
vardır. Biitiin \·ilaycttc. oknm 
tıığıııdaki 57 120 çocukt.ın :z 
bin 632 si mektebe de,·am et· 
mt'k imkfutına sahiptır. Okum:ı 
çağındaki çocuk sayısına naZ3· 
ran mektebe de\·am nisbcfi vi. 
Llyct itibariyle yüzde 57, yal
nız şehirler itibariyle yüzde 82 
dir. Bu nisbcUerin tetkikinden 
de .anl:ısılacağı \"CÇhile köy 
rnektepclrlııe fazlasiyle ihtiyaç 
vardır. 

lU:ı:ırif miicssese.lcrine 
gelin re 

Şehirde, bir lıse, bir Ticaret 
·Lisesi, Kız Sanat Enstitüsii, 

Akşam Kız San:ıt Okulu, Er
kek Sanat Enstitüsü, Orta. O
kul ve ondoı.1 iil: okul var
dır. 

Alaçam, Unfra, Çıırş:ımba, La 
dik, Vezirköprü ve JI:ıvz:ıd:ı. bi 
rer orta okul bulunmaktadır. 
Diğer iki kaz:ı, gelecek yıl or
ta okula k:ıvusacaktır. Ayrıc!l 
Liıdikte Akpınar Kliy Enstitüsü 
\"ardır. 

K:İzalard:ıki ilk okul adedi 
her yıl artmaktadır 

Halen merkezde 14, Alac:ım 
da bir, Bafrad:ı beş, Çarş:ım
b:ıda iki, Han::da iki, Vezir· 
köprüde iki, K:ıvak, Lüdik. Ter 
ml'de birer ilk okul varoır. 

Köy okulları üze.rinde ehem
miyetle durulm:ıktadır. 

19~H yılında 9 köyde ilk o
kul yapılmış \'e tedrisata b:ış. 
lanmıştır. 

- ". 

(Başı 1 ,n cidc) 
sında yeni baştan ha)nnlık duy 
dum. Yolun noksanları bir dil· 
ziyc ıslah ediliyor. Samsun ile 
Çarşamba orasındaki kısmı, bü
yük sür•au ere müsait, geniş bir 
devlet yolu v~ n akliye şcbekc
mızin bir ana d aman manz:ıra· 
smt almıştır. Yol da bu örneğe 
göre son şeklini gitgide alac:ık
tır. Karadeniz sahil )"olunu ta· 
kip edt>Cckh.•r için Samsun, t e
miz otelleriyle, iyi .lokantalarıy. 
le, nefıs Tokat keb:ıbı hazırla· 
y.ıın kebapçı dükkiınlarıyle, ci
,·arındaki Hılif pliıjlarla şimdi
den m[ikemmel bir konak yeri
dir. Artan ihti>•aç, otelleri ço
j;altacak \'e Samsunu, bu civa
rın modern bir istirahat l--eri 
luıline koyacaktır. Yeni liman, 
şimdiye kada r S:ımsunda inkiş:ıf 
cderniycn kotracıl ık ve denizci· 
Jik faaliyetleri i tin d e i)i bir 
kekel noktası olacaktır. .lur. .Ş~Pa Ai•r Cm l'lllhıcmesl reh n kUi ~abalıat Kurtuh~ 

• 

tr ... 8 r , 

S:ımsun \'alisi T urgut Ealı:ıoğlu \'alan ekibi arasıntb. 

n Va!~ Doktor Turgut 
B:ıb:t3.l;Iu, ild talihsizlilie 

karşıfıışmış bir insandır: Bun
lardan birincisi, .Malaty:ı Vnlili
tine geçtiği zaman bunun kayın 
lıiraderi Samet Ağ:ıoğlunıın nli
fuziyle tahakkuk ettiği fikri· 
nin ortJlığa hal..1m olmasıdır. 
İkincisi de, idari hayatının aee· 
nıilik devrini :Malatya gibi, 
parti miınasebetıeri bakımınd:ın 
~elin bir muhitle, çok \'t.'h'elell 
bir devirde geçirmesi \'C koyu 
partici btı- \'ali diye t:ınınması
dır. 

nu şbhretinln tesiı::i ııltıncla 
kalarak Doktor Bab:ıoğlu ile ilk 
karşıl.;ş:ın bir insan, doktorun 
~hinde bir intıb:ı:ı \-arıyor. 
Çlinkü Daktor B:ıb:ıoğlu, idari 
iilçülerll' hatalar işlemişse bile, 
esas itibarıyle genisc;e lıir dün· 
ya görfisfine sahip bir doktor 
ve fikir adamıdır. Politika bas
kısı altında tutulmaz \'C kendi 
halinde bırakılırsa, memlekete 
fayd:ılı olabilir. 

l"ol seforbcrliği 

s amsun \'illlyeUnin başlıca Is· 
terine dair Samsun Valisi 

lıizc şu mallımah \'erdi: 

•- Bin kilometrelik köy ve 
kaza yo1u meydana getlm1ek Ü· 
:rere seferber olmuş bulunuyo
ruz. Makineleşmiş bir haldeyiz. 
13 kamyon, fiç grader, bir bul· 
dozer, bir kompresör, bir jeep, 
lıir kamyonet, 2000 kazma, 2000 
kürek gibi tcchiz.atınuz ''ardır. 
Köylüler. kendi köylerini mem 
leketin aruı dnmarlanna bağJı. 
)'acak yolların meydan:ı gelme· 
sine buyük bir-kıymet ,·eriyor· 
l:ır. yol inşaatında gönUJ rıuı
ıayle seve seve çalışıyorlar. 

' 
oalu 

• .., 

nusm 
' 

metreye yal-t.'1 yolun tes\•iye.ı;;i, 
asgari hesapla lıunun yarısın. 
dan fazlasının kapJ:ıması temin 
olunacaktır.~ 

Samsun Valisi, Nafia Müdü
rü ve Daimi EncUmcn ftzasuıdan 
biriyle beraber ekipiıniz inşa 
halindeki yollardan birini göz· 
den geçirmiş \'C (köy yolu) adı 
verilt.'n yolun standarcl genişlik· 
te, knplam:ılı ve sınai imalatı 
tamam bir sose olduğunu. mcm· 
nuniyeUe gonnü;ıtür. 

'l'ek mahsul 
İnhisarı 

v ali, beyanatına devamla şun
. rı söyledi: 
•- Yakın ,·akte kadar Sam

sund:ı tütün ç.ok ağır basıyor
du. Şimdi iki diı\·a üzerindeyiz. 
Birincisi; pamuk, şeker panca
rı, ayçiçeği, susam gibi maddc
Jcrln yetiştirilmesi ve tütünün 
inhisar yaziyetinin böylece tah
dit edilmesidir. İkincisi de kö
tü vasıfta tulün yetiştirilmesini 
iınkAn haricine çıkarmak üzere 
tedbirler almak \'c. Samsun tü
tününün yüksek şöhretini koru
maktır. 

Trabzon limanı için tahsisat 
konulmuştur. Bu sene ihale ya
pılat'ak ve Trabzonda çalışan 
makineler i:,;lerlnl tamamlayın. 

-

ca faaliyete geçilecektir. Eylıil 
n~·ı içinde ilk adımların atılma
sı umuluyor. 

Dölge hastanesi 

B in yalaklı \'erem . hastanesi 
ihaleye konulmak iizeredir 

jtköncc nmcliyat yeri dahil ol
mak üzere yüz yataklı merkez 
pa\'iyonu ele alınacaktır. nu, 
l\'araıleniı: için hir bölge Jıasta· 
nl'si v:ızifesini görecektir. 

l\lc,·cut memleket h:ıstanesi· 
nin iki misline çıkarılması iç.in 
hususi idarece tedbirler alın· 
rnıştır. l\Jerkezin yiikünü hafif. 
}etmek için kaz:ılardaki sağlık 
teşkilıitınııı genişletilmesine el· 
risilmişUr. Verem hastanesinin 
bin yatağı hariç olmak üzere 
kazalarla beraber \'ilüyetteld 
hast:ıne yalağı adedi yakında 
300 miklanna çıkarılacaktır. \'e 
rem Savaıı Cemiyetinin ayrıca 
bir \'ercm dispanseri \'ardır. • 

Samsun Memleket hastanesi· 
ni ziyaret etlik. Elli sene ewel 
:rapılmış bir bina .•• O zaman i· 
çin çok iyi diye kabul edilmesi 
Iüzırn ..• Einanm mUsa:ıdesizllği 
ve diğer imk{ınsızlıklar hesaba 
katılacak olursa, hastane, iyi 

bir şekilde idare edildiği .intıba· 
ını vcri)·or. 

günden güne 
güzelleşiyor 

5 amsun'u, l\araclcnlzin lıu en müMm \'e Eirin beldesini de 
alınc:ı, bu güz<'l şehirde şehircil.k b:'ıkımıncLın y:ıpılan iS· 

lcrl ıız görıntk ek ıns:ıfsıılık olur. 

İkinci Cil~n Harbinin y:ır:ıltl;J:ı h:ıy:ıt 
p:ıra sıkıntısınm hl'r giin biraz d:ılı:ı kcndısini h 
rağınrn Samsun kendine lJir çeki düzen wrmesinin 
bulmustur 

Son birkas yıl !çir.de yapılan i~ter ilk b:ıkı,;ta 1i ... ·:ıretcile
rln göılcrine çarpıyor , Şüphesiz bütiin bu güwl dc~isikliklcri 
hük(ımet ve hcl<'diyt'niıı ç:;lışm:ısın:ı horçlu del!iliz K:ır:ıdeniz 
ı,,,yıl:ırının rn göıii açık \'f' çalıskan lnsanl:ırıvlr dolu ol:ın bu 
güzel beldede fcrcller ele iizerlerinc bü~·ül: bir iın::ır vazifesi 
almış lıulıınu:;orlar. 

Şehirde lıcr t:üıı yeni bir yapı yiikseliyor. Uirbirindcn gü
zel t.'\'lcr \'e ap:ırtım:ınlar, mağaza \'e diikktınlıır kurularak şeh· 
rin gö:ünüşü dc{füiyor. 

ım:.sırnN İ:\Ş •\ı\'l'l 

:nıoırnı:sı .r,~:Hm.:11~ 

y eni lnsnatın ~çoğu betonarme \'eya k.'ıgir olarak yapılıyor. 
Eskiden .:ılaylı yapı kalfalarının zevklerine boyun eğen Sam

suıilular şimdi C\lcrinin planlarını mühendis \'C mimarlara 
yaptırıyor. 

Samwnhılar ıırtık bfıtfin medeni ilıti.r:ıçl:ırını k:ırşılayan 
evlerde oturuyoılar. Eski C\'lCI' de yeni ihtiyaçlara sure tadil 
ve tiımir olunuyor. Her sün eski e\'lerden birkaçının değiştiği 
ve tahtanın, ~·erini betonarmeye bıraktığı görtilıncktedir. 

1950 ~·ılınd:ı Vali lla~im İsc:ının, çok kısa lJir zamanda 
dört ki!cıınclre uzıınlukt:ı iki :ına c:ıddl'yi :ı5falllanı:ısı, selırin 
çehresini bir lrnt dıılırı cüzclle~tirmiştir. \'illiyet \'C IMediye 
bu mükemmel iısi lıım:ır.ıkmağa Ye bütün ana yoll:ırı asfalt· 
lanıağn karar \'Crerck fnaliyete geçmiş bıılunuyorl:ır, 

İ.:IIARI f'I.ı\:\'A 
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yalnız lıüyük bir im::ır ve in~a faaliyeti ol.ın S.::msunda baş-
lıca eksikliklerden Lirinln de ptfinsıtlık oldui:unu itiraf et· 

mek lfızundır. Yeni yaı>ılann sehrin her kösesine uluorta ser· 
pilmeslne mc-yd::ın vl'rmck Belediyecilik bakımınd:ın mühim 
bir aksayıs sayılabilir. Şirin Samsunun bu b:ıkımd:ın di~er bir 

cok viliıyetlere benzemesini istemiyorsak, pilin işine de t'hem· 
miyct vermek ve şehrin ilerideki semirme ~·oUannı şimdiden 
çizmek liızınıdır. 

Buna mu\'azi olarn'( Belediyenin selıri baştan b:ışa kateden 
s:ıhlli de bir ıın C\'\'~1 ten;izlemesi ve açıktan akan lağımtan 
kapatarak şehrin sıhhatini konıması \'e güzelli!ıini sağlaması 
Lh.ımdır. 

.,. 

7.Aniri ATAl\IER 

Atatürk'ü 21 gün~

Misafir eden otelci 
nası 3 iincüde) 

rakı doldurarak b:ına uzattı. 
Ve içtim. Benim sö)'lemcme 
lüzum kalmad:ın, Pasa çoktan 
Vahdettinin maksadını anla· 
mıştı. Benim sözlerimden mem 
nun olduğunu defalarca hare
ketleriyle belli elti ... Ve iste 
bliyük mücadelesine böylece 
başladı. Türkiye kurtuldu .•• 
Daha birçok 
hatır:ıl:ırı ,·nr 
Ali Baba yutkunuyordu. Göı

lerl yaşarmıştı. 
- Ah evlat ah dedi, daha 

anlatacak neler, ne hiılıralar 

va~aş:ı, Ha\-zayı ve bcn"i unut
madı. Çok defa Ankııraya gel· 
mcml istedi. F:ıkat ben Ifav· 
udan başka yerde y:ı~ıyanı:ız· 
dım ki! .. 

Bugün yaz, kış geçit vermez 
yollar \-ardır. Programımızın C· 

sası şudur: Arızalı kısımlarda 
çalısmağı bilhassn heder tutac:ı· 
ğız. Bunları h iç olmazsa yazın 
ı:eçilir bir hale koyacağıı. İkin· 
ci hamle. stabilizasyon ilh·l'sly
le kışın da gC('lt temin etmek· 
tir. Şimdi ancak katırla gidilen 
)"ere, Jlkönce jccp, sonra kam· 
yon, otobüs ve otomobil işle· 
mes,i mümkün kılınac:ıktır. Na· 
.lıiyeleri kazalara, 'kaıalan kom· 
şu kazalara ve merkeze bağla· 
ınak işi programımıı:a dahil· 
dir. nu~ünc kadar köy yolları 
için 370.000 lira gelmiştir. Ya· 
Jtıncla bir o kııdar d:ılıa gelece
ğini umuyonız. Gecen seneki 
yarclırn 120,000 liradan iharelti. 
Du sene vil!ıyel içind e 200 kilo- Siga ra lııbriL:aı.nula k utu yap an JKi kızlar. 

Tam yetmiş yaşında o'ldu· 
j:!unu söyliyen Ali Bnbaya da
ha ntce sılılıalli yıllar ditey• 
rek ayrıldım ... 

l'ıloıııı; Çetin• 



Kalkınma halinde 
bir muhit: BAFRA 

Burada dikkati celbeden bir nokta da, erkek ve kadın kıyafetle
rinin yeni bir taassup baskısına mevzu olmamasıdır 

B:ıfr:ının Toskôy adında bir dır. Ala~:ım, Gem.• ve Sinop is· 
Lıuc:ıf:,ı ve bucağın köyleri tik:ımetin~cki yol d:ı y<;z kış is· 

de clahıl olduğ•ı halde 73 köyü tifaıle edilebilecek bir halde· 
\'ardır. Bafra, 52 kilometrelik dir. 
iyi bir şose ile Samsuna bağlı· llafr:ı her cihetle ıniincvvcr , - ~ 

- ' 
Samsun'un sa.ğlık 

Clavaları r 
g:ımsun bölgesinde sıtma, frcnı.:i ve verem tıbi fılctlcr 

uzun senclerdcnbcri dev:ımlı l:ıhnbat yapmıştır. Son 
senelere gel inceye kadar bu tahribat dev:ım etnıi)lir. Fa· 
k.ıt dc\'lclin teşkilatlı eli buralara uzanıı> mücadele başla· 
dıkl:ın kısa z:ım:ın sonra btı ha<;l:ılıkların tahrıbatı önlenmiş 
\'e bugiin normal bir dunım hllsıl olmuştur. 

nuı.:linkii milcaclele de b:ı~lıca iki sahada dernm elmck· 
tcdir: Frengi \ ' C sıtma. Samsunda birer sıtma \"C frengi mil· 
e:ıd<'~C merkezi l<'~klliılı kunılmuş ve tcşkiliit, h:ıslalıkl:ırın 
t'nçok görüldUğii ka:ızl:ırda şubeler lı:ılindc genişletilmiş· 
tir. S:ını sun civ•ırı ile Ç:ırş:ınıba, Ay,·acık, Dikbıyık frengi 
bölgeleridir ve bural:mla birer tNla\'İ dıspanscl'i ktmıl· 
miıştur. 

l"IDI.\ i\"IO~ 
}',\ \'Jf.!\llŞ 

sıtma, S:ını•;un merkezi ile Bafra, ı\l:ıç:ıın, Ç;ırş::; mb:ı, Ter· 
rr.e ve Vezirköprude halen mevcuttur. l3ur<ı l :ı r sıtma 

sa..-ıış böl;;c:.inc dahildır. Höl~eclc sıtm.-ı, ayrıca çocuk is· 
lı:ıli şeklinde kendini gostermeklcdir. 

1951 yılında biitün bölJ e ko~·lcrı ik: şcr clcfa elden ıc
ı;hlmiş \'C 31.200 sıtm:ılı ile 1.552 çocuk ishalı te~bit edil· 
nıiştir. Sirayet ıhtim;.ıh ola n 71 köyde 28 bin kişiye ko
ruyucu il[içlar teni ed ilmiştir. Sıtmanın önUnü almak 
için ilaçla mücadele yanında ba l .-ı lıkl:ırın kurutulması işi 
de hızla devam etmektedir. Her sene elde euılen rak:ım· 
lır milcadclcnin mti<;bet bir nelircye ulaştığını ve daha dn 
iyi ol:ıcaeını göstermiştir. 

Frengi nılicadelt'~i de iyi nctircler vermektedir. Hl31 
yılında frengi şüphcsiy.le muayene edilen 2638 ki~inin yüz 
ele 45 inde frengi bulunmuş, bunların yüzde 76 sı tedavi 
~clilmişllr. 

\'EREM T.\JIRICı\ Ti 
l\rPnll\1 

veremln Samsun bölgesinde tahribat yapmadığı iddia 
edilemez. Esasen Karadeniz bölge~i vereme en sık tesadüf 

edilen bir yurt parçasıdır. Konıyucu tedbirler ve tcı;islerln 

yardımlyle birlikle halkın refah seviyesinin de artması ve
remin azalmasında en müessir çare olacaktır. 

8 \{;1.JK 
'J'l~SİSl.ERI . 
Merkezdeki 150 yataklı Memleket Hastahanesi; ihtiyacı 

. karşılamaktan uzaktır. Bu hastane bilhassa mevkii \"C 

hasta mikdarının fazla oluşuna mukabil yatak adedinin :ız. 

lığı dolayısiyle h:ılkın şikayetlerini mucip olm:ıkladır. Bu 
h:ıst:ıhanede 15 salak; veremli hastalara :ıyrılmıştır. 100 ya-

~nevanıı 11 indılel 

bir muhit tesirini gösterir. Bıı 
sene bur:ıcla yeni bir şehir kü
tliphanesi kuruluyor. ll:ıfrada 
dikkati çeken bir nokta: ç:ırşaflı 
"" peçeli k:ıdınlara binde bir 
derecesinde bile lcs:ıdlif <'dil 
memesidir. Bafralıların anlattık 
l:ırına giire kadııı, crkC'k Bafr:ı 
halkı giiniin icaplarına ve moda· 
ya uyarak giyinirler. l\:ıclınl:ır 

yazm tayyür, rop, kostüm, kışın 
manto giycrlt•r. füısab:ı mcrkc· 
ıinc y:ıkm köylcnlc diiz p:ıçalı 
\'eya kilot biçiminde pantolon 
giyiliyor. Uz:ık köylerin halkın· 
da şah'arım:.ı bir Jl:ınt:ılon ve 
kendi dokudukları kum:ışl:ırdan 
cakellcre tesadüf edilir. \':ıkın 
köylerin kadınlarından hirı:oğu 
manıo giyerler ve güniin moda. 
sını takip ederler. Dini akide 
lcrle kıyafet arasında bir müna
sebet aramak, münevver B:ıfr:ı . 
lıl:ırın akıllarından gcçmıyor 

Dlğt•r taraftan halkın müsbct 
ınilnasıylc elini :ı13kası, mc\'cut 
beş eaıııie ilfıve olar:ık 1951 sc 
nesinde Gazipaşa \'e İsh~,klı c:ı 
nıilcriııin in_şasıııa başlanması 

suretiyle bcliılilnıişlir. 

Bafra, mesken buhranııı<lan 
çok fazl:ı miitcessir olmayaıı hir 
muhittir. İki katlı evlerin kir:ısı 
60, bir k:ıliılıır 30 ile 40 lira 
arasındadır. 

Tiitiiıı 
))iı\'aSl 

Bafranın, yakın zamanlara ka· 
dar başlıca mahsulü tütiin 

ı'lü . SC'ncde ortalama beş milyon 
kılo yetiştirilirdi. Büyük itina
lara llizum gösteren tOtlin, çift· 
çi he.>:ıbına istikr:ır t<'min Nlc
mediği ve ıstıraplı vaziyctl<'rc 
yol açtığı için Rafrn, başka ınah 
suller yetişt!rmcğe ç:ok kıymcl 
vermcğe başlamı~"r. • Burnd:ı 
buğday olmaz• diye eskiden 
yanlış bir kanaat hükiim silr· 
düğü hnldc şimdi iyi ilfı<'lı to· 
humlarla yapılan ziraat iyi ne· 
ticclcr yermiş, döniimünden fiOO 
hatifi 700 kiloya kndar buğday 
alınmıştır. Tüliln yakal:ırda, hu· 
bubat taban arazide dnh:ı \'erim 
lidir. Zaten tütün tarlalarının 
dinlenmesi için de münavebe 
liızımdır. 

Safrada traktör, harman ma· 
kinesi, biçer döğer, su tulumba· 
ları gibi techiz:ıt sür'atle çoğa· 
lıyor. 

Samsun, Maden tiitiinlcri 
' gibi Bafr:ı tüUinünün de üstün· 

lük sebebi, dayanıklı olması, sf. 

gara randımanının fıızlalığı 
(Devanıı 10 uncuda) 
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isf iklGI mücadelesinin hareket 
noktası: SAMSUN 

! Bir İstiklal Muharebesi gazisi 

ı. göstererek diyor ki: «Ü 

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

bir denizci, Atatiirl\'üıı büstünü 

merlıuın olnmş,!~~-~~~~- ____ J 
s amsun deyince, bir Türk'ün 

hatırına en evvel 19 l\layıs 
1919 tarihi gelir. Gerek Garbi 
Anadolud:ı, gerek Şarkta ve ge-
rek Trnkyada daha evvel muka· 
vcmet tc~cbbiislcri belirmekle 
beralıcr. asıl umumi Türk İstik· 
Hll l\Hicadelcsi 19 Mayısta Ata· 
lürk'ün Samsuna ayak basma· 
sıyle başlamış diye kabul edil· 
miştir ki tarihi hakikat de bu 
merkezdedir. Bu ıtibarln Sam
sun bir milli ziyaret ycl'idir. 
Atatürk'On şahlanan bir at O· 
zerindeki heykeli, İstikıal Mil· 
cad'elcsine hiikim olan cür'etli 
ruhun en canlı timsallerinden 
birini teşkil eder. 

Samsuna çıktığınız zaman yal 
nız lstikliıl .Mücadelesine mah· 
sus hfıtıralann kudsiyetini duy
makla kalm11ZS1nız. İzmirle bcra 
bcr Tilrkiyenin bir Mançcsteri 
hükmündeki Samsunun her yük 
sek ticaret mcrkezJne hfis bulu
nan hlir ve azlide havası sizi 
sarar. Fikri b:ıkımdan yliksck 
seviyede bir mulıltle bulundu· 
ğunuzu dcrh:ıl hissedersiniz. 

İstikUll JılUcadelcslnde bilhas· 
sa denizlerde vaılfe gören nlce 
gazi hrıUl buglin Samsunda ya. 
şıyor. Bir sabah yazı yazmak 
maksadıyle erkenden S:ımsunun 
Deniz Gezino'suna gitmiştim. 
Kim olduğumu duyan bir gemi· 
d karsıma oturdu, bana 10 Ma· 

h-. 

yıs 1919 gllnlerinln havasını ye
niden yasatnc:ık sckilde, o za. 
martlara alt eski deniz Mtırala
rını nnlnttı. Sonra AtalUrk'ün 
bir masa üzerinde duran büs
tünü göstererek dedi ki: 

•- O merhum olmussa, bt'n 
:ığım. Memleketin istiklali için 

tehlike baş~österirse, ben vazi· 
fc basınd:ıyım. • 

-
_'f',,' 
1.l ~ 

S:ınısumlan bir görünü' 

YAZAN ı 

A. E. Y. 
(Ben) diye büyük bir azim, 

cesaret ve gil\'Cnlc söylenen bu 
söiler, Iı:ıkikattc 55, 60 yasların· 
da eski bir galinin ferdi hisle· 

rini değil, bütün bir mllletin 
Şimalden gelebilecek tehditlere 
karşı duyduğu mOsterek uml 
ifade ediyordu. •O merhum ol· 
muşsa, ben s:ığımı dlyc:n gazi, 
yalnız kendi namına değil, bil· 
tün bir millet hesabına konuş. 
mak salahiyetini kendinde gö
riiyordu. 

SamStı 
Tütün 

c amsun çok mamur bir şehri-
mizdir. Dunu her şeyden 

ev\'el ezeli sc\'gilisl olan tlilUne 
borçlu olmakla, bu sevgilinin e
le a\·uca sığmadığını ve hesaba 
gelmediğini de <\üşünmek IAzım 
gelir. Tek mahsule mukaddera
tını bağlayan bir muhit. her SC· 

ne )'eni baştan heyecanlı bir 
kumar oynamak wrundadır. 
Limanın inşaatına bu sene 

baslanacağı hakkında kat'i ha. 
herler, Samsun hesabın:ı bclll
başlı bir ümit ufku teşkil eder. 
Bund:ın baska Samsun \'e Baf. 
rada tek mahsulün inhisarına 
karşı şuurlu bir mUcadele açıl· 
mış ve şimdiden milsbct tesir· 
lcri görülmüş bulunuyor. Sam· 
sunun birçok yerleri, mısır ihti· 
yacın ı hariı;ten tam:ımlarkcn, 
şimdi ihraç rolüne geçmiş \'e 
buralarda Toprak Ofis şubeleri 
ııçı 1 m ışlı r. 
Snhil 
Yolu 
s amsunun bir turizm merkezi 
· olarak da istikbali \'ardır. 
K:ırndcniı sahil ;)·olunda scya· 
hat, bir Mrikndır. Şimdiye ka· 
dar bu yolun Samsunlıı Trabzon 
arasındaki kısmından Oı; defa 
geçtim. Her defasında t:ıbii 
manzaraların 7.enginliği karşı-

(J)e\'amı 8 inciılc) 

' , 
s:!msuııun U'ngin k.ıtaların· !aıla nüfusu olan bu köy, Tür· lomt'!re mesafcdruir. Bunun 

dan biri de Alaç:ımdır. Bu kiyeclcki «-'n modnn köylerden için kasab:ıda sıc:ıkt:ın buna. 
zenginliğin rn mlihım saikle- biridir. Vıll:i gibi c\'lcr, !ırı. Jaııl:ır s:ıyfiye için, üç Jdlomct-
rinden biri de ttitiindür. Ala. zasıı caddeler ve ııih:ıyet sahil re mesafede olrın Geyikkoşan 
ı:am tı:ılünU Bafra kadar şöh· boyu kumsalda uzanan ağaç- ıne,•kiini tereih ediyorlar. Al:ı· 
l'<'t y:ıpm:ımıştır. Fakal Alaça- lar, bııra.}a ;ıyrı bir giizellik ~anı Belediyesi de bunun ıslfi-
mın, Bafrn tütiinlindeıı hiç de \'eriyor. hı ve geliştinlıtıesi içrn tc~eb-
aşağı kalitede tütün yetiştir- Alaç:ımlıl:ıra Günwnüı 7 ki· blislere geçmiş bulunııycr. 
mcdiği sö.}lcni.}·or. Yakın zama 
na kııdar Alaçamın. Bafray~ 
ba[:lı bir nahiye olm:ısı tiilün 
ciiliik bakımınrl:ın, tiitiinleriniı• ,... 
isim y:ııı:ımanı:ı.;1 b:ıkııııındaı 

Al:ıçanı iç in zararlı olmuştur. 
Dafrad:ı senede asgari 4 nıı 

yon kilo tii lün yetişir. Dun 
mukabıl Alaç:ımda alınan m:ı 
su! bir milyon iki yüz elli bir 
kilodur. Öııiinıü1.cleki scnclerd 
Alaç:ıın tütününün de, Rafr 
tüllinü gibi nam kazanacağı 
muhakkaktır. 

Alaç:ım 

UclC'tliyl"~İ 

Alaç:ımın D. P. li llclediy 
Reisi Nihat İçel ile bir :ık 

şam iizeri belediye binasında 
ki od:ısında görliştiik. Bu va 
zifc> i 'iki senedir ifıi etmekte 
olan Nihat İçel, Alaç·amda S"! 

' vilcn bir b:ışkan .. llaşıırdığı gu 
le görliliir, işlerde pek çok 
:Kendisi d i~ or ki: 

•- Halep orada 1.>e ar~ı 

burada. :Uul.iln )mk1inlarım11J~ 
1:alı51yoruL. Jştc ,iki :o enedenb 
ri Alaçam su gördilğünüı: miı 
mur hale ~eldi. 1''akat biz bu 
mı kafi görmüyoruz. Daha pe~ 
çc~ hizmetler yapacağız. Buras1· 
örnek bir kasaba haline ı:ele 
cck ... 
Alaç:ım Bcledıyesinin 67.30Q 

lira bütı;esı \'ar. 184 bin lir~ 
sarfiylc hidro • elektrik tesisa1 
tı kurulmuş. Elektriğin kllO'i 
vatı 22 kuruş, d iğer gürdüğii 
müı knz.1lardan en ucuzu bu. 

.iller Bankıısından \'e Bayın. 
dırlık Ilakanlığındıın yapılan 
yardımla içme suyu tesisatı 
da tamamlanacaktır. Belediye 
Reisi dıyor ki: Banka da, Ba~1 kanlık da. çok yakın alfıka gös1 
tererek sık sık ihtiyacımızı so1 

ruyor ve bu işi tamamlamamı. 
zı istiyor. 

Alaçamda kanalizasyon da 
kısa bir zamanda açılmı~ır. 
Gltlikçe genislcmektcdir. 

Alaçamın 

sayfiyesi 

s on nüfus sayımına göre A· 
laçamın nüfusu 3873 tilr. 

Fakat bu sene 4500 ü geçtiği 
tahmin olunmaktadır. K:ısaba
da iki otel vardır. 

Sinoptan otomobil ile Alaça
ma ı:iderken oradaki hudut 
köyır Gümenilz, sadece Alaça-

" u·m.umı Havza' da 
· hayat 

1 fi Mayıs 1919 d:ı Atatiirkün Samsuna ay:ık bası~ını .üt, 
· .ı kıp Jhwza):ı doğru ylirüdüğünii görüyonıt.. Büyük Ku 
t;ırıcı or:ıda bir müddet kalı~·or. 11~ büyillı: siyasi konus 
malarını burada y:ıpıyor. lla\'Zalılar da O'na büyük bir in:ı 

nış v:ı s:ımimiyelle sarılmışlardır. Bu büyük li:urt:ırıcmı 

dircktiCicrini bekliyorlar... hte, Haua daha c :ı::ımanda 
ileri <lii~iincell, :ıydın fikirli ins:ınl arın mcmleketıdir. 
SİllH>İKİ 
11 ,\YZ.\ li 

s amsun vılilyetine bağlı kaZ.Jların en fakir bütçelisi Hav 
z:ıdır. K:ısab:ının içine girer !;ırmcz, b:r temlzlık vt ti 

tizliğin çeşitli misalleri derh:ıl güze çarpar. 
Beş bin kiisıır niifııslıt kasabada sinem:ı yok. Su tesisııl 

yÖk ••• 
(:J\(_' l:\1 
KAY:\"AKI..\HI 
H:ıvzalıl:ır, arpa, buğd:ıy. m ısır, pJncar ve çeltik <'kiyor· 

l:ır. Snnısunun d iJ:,:cr bölgelerinde olduğu gibi t ütüne 
buratll r:ığbef ed ilmiyor. Sadece b ir tek kôydc tUtUr. eki 
mi v:ı r. 

Aynca, Havzacia linyit kö ınii rü madenleri mcveut. B 
işletmenin ~ apt ıf:ı konlr:ıt iki seneye k&d.ır bileceği gibi, 
bur:ıdaki kömürlin de a r tık tlikcneccği s::nılıyor. ı-:sa~crl 
maden ıer pek zengin değil. 

Havzanın yeni vazifey başlıyaıı Ka;)m3kamı Cemil 
Sarguttan malümat aldık. Vilüyetin yard.mı ile, 36 kilomet~ 
reyi bulan köy yollarının yapılmasına baslanmı~·. Bulgaris
tandan gelen göçmenlere Havzada ayrılan bir bölge var, 
buraya 47 göçmen ev.i yapılmış. Ayrıca tohumluklarını d:ı 
alan göçmen vatandaşlar bu seııe mü~l:ıhsil uuruma cet· 
m işler. 
ırnı.ımh·E 

:tşr.Ent· 
Havzada her ilç siyasi parti de fı.aliyet halinde. Belccliyc 

seçimlerini C. H. P. liler kazanmışlar. Belediye Reis
leri, Ahmet Saatoğlu isminde enerjik, çalışkan b ir genç. 
37 bin klisur liralık bütçelerine rağmen birçok işler yap.· 
mak isUyor. Bir milddet önce yanmış olan hfıl binasının 
yerine yenlden 12 dükktın yapılıyor. Ayrıca bir turisUk 
otel inşası da düşünillmektedlr. 
llAVZA 
KAP.J.ICALJ\Rl 
Havı.anın her derde de\·a kaplıcalarını çok defa isitmiş-

sinlzdir. Fakat pek uzaklarda olduğu için bundan her· 
kesin istifade etmesi mUmkün d("ğildir. 1.ecek su bulamı
yan Havzada iki knphcıı olduğunu gördüm ki, burada b ir 
banyo yapmak imkAnını bulamadım. Knplıc:ı denilen eski 
usul hamam, .gece erkeklere, gündUz kadınlara ııçık... Bi· 
na, ufak dört dııv:ırın arasında kunılmuş ... Duman v~ k<> 

mın değil bütün Samsunun sya 
sayfiye yeri sayılır. 2000 den · ·M! mı u mqy.~ 

kuclan içeriye girmek miimkUn değil... 

._ \'atan ekibi ı\lan.mll!a~ arasıud~ 


