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Hükfimetresmiilanişinde Ustcloğlu D-. ,--_-d_e_ıl 

ltesıni ilan tevziinde gazeteler arasuıda 
part i ve ictihat farkı rol oynanııyacak 

bir Bu kararla umumi hayatımızdan 

huzursuzluk amili kalkmış, normalleşmeğe 
doğru · esaslı bir adım atılmıştır. 

Öile olaii1 
Suikast 

1· ZA1'": 

Ahmet Emin YALMAN 
B U>Uk !\!illet l\lecli i, Türk di· 

line ;)apılan çok çirkin \'e 
tararlı bir uikastın tasfiyesi 
işini çok §ii'kur ele almı tır. He· 
def; aklın lcnbını )erine getir· 
inek 'c umumi hayatı normal 
haı \ e şartların ferahlığına 'e 
tahatlığına ka' uşturmaktır. 

l·vdıırmıı dil teşelıbü ü, millı 
dliğin karanlık 'c gayri m~· 

ı.uı gıinlerinılo ele alınmıljtı . 
Zutıım dl e \asırıandırılarak 
11 ulJerle mektep hocalarmın 'İl'· 
danı. hün beti 'e takdir hakkı 
baskı altıııa alınmı5, resmi mu· 
aınelelerdc yazanın da, halkın 
da anlamadığı çirkin bir u)dur. 
Jna dil. 'a noın 'c tabii bir şe· 
kilde geli en güze] Tiırk dilinin 
~erine konulmuş, nesillertn ara· 
&ında bir uçunım atılmı , kendi 
dilinin cahili ne iller 3 <'.ti tiril· 
ını tir. 

Acı olan nokta, buı;ünku Halk 
l>artisinin eski 1\Jilli Scfiıı i te. 
inine ait olan bir kaprisi benim· 
brtnesi \r. bunu hiç >Oklan bir 
llilrti te anıidii dıil'ası haline koy· 
llıasıılır. Yeni yeni genç tın§ur· 
ların illi haki.> le .> eın·eni bir hü· 
\İlet [le,}da eden Halk Partisi· 
ile bu tarzda bir şahsi kaprisin 
}ukunıı tasıtmak Ye parti) i hak· 
51Z bir da\ a;> ı zoraki bir ekil de 
~Ud:ıraa me' klindc bırakmak, 
l> u3 uk bir hatadır. Eğer Halk 
arıisI 'e bizzat İ met inönü, 

bu işi tek parti sistemine mal 
"derek hataya sahip çıkmasay. 
dı 'c dil me ele inde orta bir 
lolıın bulunması için arık kalb· 
~c işbirliği etse~·di. çok şe.) !er 
aıanırlarıh. nilhassa ki. 

Halk Parti inin iktidarda 
butuııduğu de\ irdr. toplanan 
19ıs llil Kurumu Kurul· 
layı, •Ya~ıyıın dil• prenı;i· 
bini hemen hcmcıı ittifakla ka
buı etmis ,.e millette ihtilaf 
Ulandıran bir ururumu ortadan 
kaldırmak ~olunda en esaslı biı" 
•dını atmıştı. Bugün Büyük Mil· 
let lccli indeki D. P. ekseriye· 
tinin :> apmak istedill ty, 19-18 
de Türk munen·erlerlnin büyük 
bir kısmının i~tlra ki:> le 'erilen 
' n ı;> ;ın dU. prensip kararını 
tatbike ı:eçlrmcktcn başka bir 
ley rnidir? 

t a lı inkılipların bir ,·nsıtası 

:\lemnuniyetle haber aldığımıza göre ay
lardanberi türlü türlü münakaşalara yol açan 
resmi illin me,ele~i açık ve kat'i pren:-iplere 
bağlanmır,bu suretle umumi hayatımızdan bir 
huzur::.uzluk amili bertaraf €'dilmistir. IIÜ· 
kiımetçe bu me elede varılan kararı bir 
intikal devrinin kapandığına ve umumi 
\'az.ifelerin normalleşme safhasına girdiğine 
güzel bir a!Amet diye telakki ederiz. 

Resmi ilan meselesindeki prensip kararı· 
nın esasını gazeteler arasında parti ,.e fikir 
farkının ilan levziinde rol oynamaması ve 
i:in muayyen \'e kat'i bir sisteme bağlanması 
le$kil etmektedir. -

Şehrimizde bulunan Resmi İlAnlar mil
e esesi ne dün Ankaradan yapılan . tebliğlere 
göre resmi ilan bakımından gazeteler dört 
kategoriye ayrılmı tır. Bunlardan her birine 
mensup gazeteler kendi aralarında müsavi 
muamele göreceklerdir. Birınci katego~iye 
6 • 8 ve dah:ı fazla sayfalı 'e 5000 den yukarı 
s:ıtı~lı, memleket ölçüsünde dağılan sabah 

gazeteleri; ikinci kateıoriye ayni şartları haiz, 

fakat mahalli kalan akııam gazeteleri ile iki 

senelik kıdemi haiz bulunJnilyan sabah gaze. 

telcri ayrılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü ka-
(Dt,·ımı Sa: ~ ~ü: 6 d1l 

N. Fazıl ile Bedi üz zaman 
ııasıl taııısmıslar .., ., 

Mürtecilerin hariçle münasebetini idare etmekten sanık 
Hakkı Sadık Acarlının Bodrumdaki otel odası dün arandı 

A Ü:arıJ J.iıJRll 

Bodrum, 9 - Malatya hiıdise-
1 ile ih:lli olara'- lstanbuldaki 

C\indc arama yapılan \c mürtc
rılerın İran ve Ml!lrla munase
bcllcrini • .ıdare ettiği sanılan 
Hakkı Sadık Acarlı'nın Bodrum
da ikamet ettiği otel odası Em
niyet mensupları tarafından ba. 
sılmı~ ve bazı• vesikalar ele ,,. 
çirilmiştir. Son ·ı.amanlarda giı. 

ya ticaret maksadıyle Bodrum'a 
gelen Acarlı'nın Atatürke küf
retmek suçundan da\'a altında 
bulunan imam Ha)Ti Egin'le te
ması da gözden kaçmamı~tır. 
Aearlı'nın Bodrum'da irtiaci ha· 
rekeUere karşı haklı bir titizlik 
ve infial gösteren bura gençliği. 
ni gı'.ıya teh\·ir ve irsat etmek ve 
~·ola getirmek için gönderildiği 
söylenmektedir. 

Xursenin müritleri trla~ 
içinde 

1Ualiye Bakını Hasan Polatkan Bütçe komisyonunda 
izahat \erirkl'n 

Afyon. 9 (Anka) - l\lalatya 
hAdisesine Bedıilzzamanın adı 
karıştıktan sonra bu · şeyhin şeh· 
rımizdeki müritlerini de bir te-

<Deumı Sa: 5 Sü: 4 de> 

Komisyonda bütçe 
Görüşmeleri 
Devam ediyor 

' 111111111 JluJııJlifrl nı:d• • 

Ankara. 9 - Bütçe komı. yo
nu bugün de toplanmı~. Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan lbütçe 
Uterinde milletvekillerinin ten
kidlerfoi Ye suallerini cevaplan 
dırmıştır. 

Bugün bilhassa Feridun Erkin 
geniş tenkldlerde bulunmuş ve 
iktisadi siyaset üzerinde durmuş ~'il•-•llll!!I! 
tur. )filletlerarası bir tediye va ' 
sılası olan altın stokunun erimek 
te olduğunu. liberasyon si temi· 
nin tatbikinde aksaklıklar bulun 
duğunu, tiyat endekslerinin bu· 
günkü şartlara tekabül etmediği 
ni anlatmı~tır. 

-<>-

Amerikanın Tunus CumburbaJkanı ti ennowtr ı\oreye ıiliıg~nue 
Arkadaki General l'lark'dır. 

Hakkındaki 
Görüşü 

Amerikanın iç ve dış 

diye dile tasarruf etmek ,.e 
hunu ı;un'i bir cendereye ııok· 
~ak kolayca hatıra ı:eten bir 
!1k.irdir. 1'"itekim büvük Tiir" 
1~ılapı;ısı , e fikir adamı Zi\·a 
fıokaJp bunu lıir aralık clüşün· 
llıu~. ~a§ı.ran 'furk tlilinin yf'rİ· 
ııe herke re meçhul köklerden 
'"lnılş bir uydurma dil yaıat· 
lıtağa kalkırnıış, fakat bir ilim 
:danıı sıfati) le bö} le bir hare. 
d etfn hata ını 'e 111rarını df'rhal 
lı thŞetıe farketnılş. 'Jurkleriıı 
l'Ullnndıklan 'c anladıkları ke· 
,'tııelrrln, a ılları ne olursa ol· 
hıuı, Turkçc oldu!u (' asını :k;ı. 
,.. uı f'ılrrek iqn içinden (ıkmı stı. " d Anado1u ..ı n • 
el C\ irdc Zi) a Giikatn ile ~akın· işleri qörüşülüyc;>r ... :ırı tl'mastn bulunanlar, iistadın Nevyork CBirle~miş ~lılletler) 
.. ,il\ k 9 - Tunus ,.e Fas meselesini 
ti a kat hata ını bizzat ne ka- müzakere eden siya i komisyo-
~~r ııtı bir ı;ekllıle tenkid etlt· ·· · 
ı;•ııi i 1 1 1 

_, • - t 1 t t nun toplantısında soz alan Bır-
ltı~k· an ıu ,,.ve~mı cınc 11

1 
• !eşik Amerika delegesi PhiHp 

«Helena» Kruvazöründeki müzakerelerde bil
hassa Kore savaşfart da bahis mevzuu oldu •arıl()~~a~ın~ nt r ikalılar hararct.e 1 Jessııp şunlan söylemiştir 

t>ını 13 ır ar ar. , Fransa \'e Tunus halkı ile Pasifik Okyanusunda ilr.rliyen ı Dış ve İç İ§leri, ~taliye Bakan-
!';ı •\t~tıirk, inkılap cleninin ha· hükümetlerine itimat edqoruz. •Helena• kruvazöründen. 9 (A. ları ile Genel Sncı bu göriış
di~et! l~inde bir anılık un'i bir Genel kurul bu husustaki mes'u P.) - Açık denizde, ı;ıcak bir melere iştirak etmektedirler. 
lı:ıı fıkrını ele almı~. fakat de· liyetin kendilerine ait olduğunu gilneş altında Pearl Harbour'a Bu toplantılarda. bilhaS$a t'I· 

hı ı '" muuzcncll görü~ü ile belirtmelidir.• doğru ilerlemekte olan •Helena• re harbi menuu üzerinde durul
ı!~ğ 'olun çıkma>: 'e :urarh ol· Ph'l'P Jessup sözlerine dev•m kruvazöründe dün yrni baskan du~u zannedilmektedir.' Şimdiye 
ıı .... un!' d€'rhal farkederck. gii· la demiştir ki: ~isenhower Ye müşavirleri Ame- kadar görllşillen meseleler ]\ak
ı~ ş: dıl na1ari) r i} le dar görüş. • Fransa ile Tunus aruında rıkanın 20 ocaktan sonra takip kında hiç bir a~ıklama yapılma
"f/1 r.enis hir ımla,·ı~a çr.\ irmiıı. r.ıc,·cut ahdi milnaseb~tlcı i ka· ı edeceği iç ve dış siyaset ha klon- mıştır. 
tıırar1ı h·~rbhusu toptan terkr.t. bııl ettik \"C etmeğe de de\'ar.11 da'ki muzakerelerine ba$lamı~- Eisenhower'in basın ataffSi 

~ti. Ru itibarla u)dur:ma dili ed:~oruz. Blrle.miş Miıletleıin !ardır. müzakere edilen mevzuların 20 
<Dcumı Sa: 5 :,iı: 6 1a> <Devamı Sa: 5 Sil: 3 de> Yeni Amerikan kabinesinin <De\'lmı Sı: 5 Süı 7 de) 

e 
Y.Haysiyet Divanı, Atatürke ve inkila.plara 
söven milletvekilinin müdafaasını reddetti 
D. P. aldığı bu kararla prograınuıdaki 

prensipleriııe sadık 
isbat e t ti . 

laiklik,· inkılapçılık 

~amıunda tıkan •ftU\nk Ohat• 
gazete inde )azdığı irtlcai \'alll.ır 

üıcrinc Drmokrat ı•arıid€'n 
çıkanl:ın Hasan ifehmi t ' l:ıoı;ıu 

MC GHEE 
ANKARAYA 
GELDİ 

llıuuıl JJ " •I ııd•" 

olduğunu 
nıuull Jlu1ıdlrimi:4ın 

Ankara. 9 - Demokrat Parti 
merkez haysıyet divanı ile .Mec· 
Jis Grupu haysiyet divanından 

müte~ekkil olan ~ük&ek haysiyet 
di\'anı geçen hafta toplanmış ve 
Samsun l\lilletvekili Hasan Feh. 
mi Ustaoğlunun «Büyilk Cihah 
gazetesindeki makalesile neyi 
kastettiğini ormuş \'C kendisine 
müdafaa için bir hafta milhlct 
vermistl. 

Yüksek h:ıysıyct dıvanı bugün 
toplanarak Hasan Fehmi Ustaoğ
lunun müdafaasını dinlemiştir. 
t'staoglu, cBüyük Cıhatı> gazete. 
sindeki yazıyı kcndisının yaı:dı 
ğını ve bu makale 'muhternsının 
kanaatlerınin bir ıfadesi olduğu. 
hu belirtmiştir. 

Hasan Fehmı Ustaoğlunun bu 
miıdafaasını milteakip Yüksek 
Haysiyet Divanı Ustaoğlunun D. 
P. den ihracına karar Yermiş· 
tir. 

Rilind iği gıbi, Ustao •!unun ın. 
kıllip ve Atatürk aleyhindeki bu 
yazısı Ekim ayının ortalarında 
intişar etmiş ve biltün gazc:teler 
tarafından ş\ddeUe protesto edil
misti. Atattirkü ve inkıltıplan 
inkfir eden bu yazının sahibi Ha. 
'an Fehmi Ustaoğlıı 'hakkında 
bum.ine kadar iki a) a y;ıkın bir 
t:ıman geçmesıne rağmen bir ka 
rara 'arılama) ışı bazı muhale!ct 
ÇC\Telt'nndl'. bunun D. P. ta
rafından hıma~·c edıldıği şek· 

ll>f'unıı ~a: .'l Sil: 7 • .:ı 

,, _______________________ , 
D. P. progranunın 
Lôiklik, inkılôpçılık ve milliyetçilik

le alôkası olan maddeleri 
Madde 13 - \'urddaor;lar arnsında mü terek bir tarihin 

yarattığı kültür \'C ülkii birli~ioe d:ı~anan \e hcrtürlü ayırıcı 
temayülleri reddeden bir mllliy etçilik telakkisine bağlıyız. 

Partimiz bütün l urddaşları. din ve ırk f:ırkı ı;özetmeksi-
71n. Türk sayar 'c Tiirk olmanın Jıütıin haklan na sabi o tanır. 
Kanuni \'1lTifclerini 'erine getiren lıcr ferde İli bir yurddas 
gözlyle bakarıl. Ru ana siini~lcrin tatbikatta da ~er bulmasına 
dikkatle çalı"'acagız. 

Eğitim ,.e öğretim müe or;e elerimiıi IXi)le bir milli)etçi
Jik idealinin tahakkukuna uzıreli saymakta~17. 

:\Jadılc H - Partimiz laikliği, de\ lelin dinle hiı; hir ilgisi 
bulunmama!>ı \"C hiç bir din dıi~iınl·l'sinin kanuntıınn tanzim 
,.e tatbikında miıessir olnıanı:ı ı m~na ında anlar. Din hürri
~·~tinl diğer hürriyetler ı;ihi im;aıılı~ın mukaddes haklarından 
tanır. 

Dinin ı.ira et ileti olarak kullanılm:ısıııa, de' lct işlerine 

kanstınlmasına. ha ka dinler ah\)hine propaganda usıtası 

;)apılarak yurdclaslar arasındaki se\·gi \C tesanüdu bozma ına, 
serbest tefekküre kar ı taassup du)gulannı harekete getirme
sine a la mü :ımaba olunmamalıdır. 

l\ladde 15 - l'artimlz inkılapçılığı, daima değişen dun
) a 'c memleket ar&l:ırı kaf$ısınd:ı bn atın dinamizmine sur
atlc uymak, Turk milletini her bakımdan ileri bir Sl'\l~e)e 
eri tlrmek 1e geçaıf!!tl"ll kalan cerl u zararlı ıclencklcri her 
sahad:ı kökünden tasfiye etmek itin gl'reken bütun hamle
lerin hemen tathika konulması miınnsında anlar. 

Ankara, 9 - Uç haftadanberı 
Amerıkada Demokrat \'e Cum
huriyet Partılerı fleri gele~lerile L 
tema lard~ buluna? Amerıkanın ı Sabiha 'ertel l'ıldız crtrl D ğ Ak 
Ankara Büyhk Elçısi l\lıster le. 

0 
an soy 

Ghce bugun uçgkla şehrimıze p • t k• .J • • T • • ki • 
gc~~~~~~· Elçi Ameıikadakl te- arıs e 1 (( 011 ıır eı.•)) ın 

j 
maslarından çok memnun oldu· 
ğunu, Türkiyeye yeniden gel
mekte büyi.ık !evk duyduğunu 

1 ~öylemi~ ''e Tiirk hükümetinın, 
petrollerin i lctılebllmesi için 
yabanc.ı sermayeye de yer ver
mesi hakkındaki kararnamesi· 
nln )'erınde olduğunu bclirtmi5-

ı tir. 

1 Çekoslo;akya'da 
· Yeniden beş eski 

Bakan tevkif edildi 
~.-... 'FlJ\' 

L'ondra fi - Çekoslovakyada 
eski Bakanlardan besi daha tev. 
kir edilmişlerd:r. Bu tevkifler, 
Slansky duru~ması ıle tasfiye 
hareketinin tiOna ermediCini ve 
daha bir müddet devam edee<.?· 
ğini iÖ lernıiştir. Tevkif edilen 
Bakanlar şunlardır-
] ) Eski Ticaret Bakanı Gregor, 
2) Eski Müdafaa Bakanı gene· 
ral Svoboda. 
3> Eski emnıyel bakanı Koprh•a, 
4) Eski iş Bakanı Erhan, 
6) A:ır Sanayi Bakanı Klement. 

r ' • ugun 
-u-

l 

nıemlekete iadesi isteııdi 
Bunlann Fransız Komünist Partisi vasıtasıyle Moskova ile 

temas ettikleri tesbit edildi. Beş artist tevkif olundu 
1"1Ll\IAZ ÇETİNER 

Giin Togay 1'·ecll Tosa~ 

l cı•cın'•" A4l ıt• "" Pofü Jluhabirt 
Fransız komünist partisi ve 

l\Ioskova ile sistemli bir işblr· 
lll;i yapan, Paristekl c'İleri Jon 
Türkler. isimli bi,r cemiyetin 
son zamanlarda mcmleketimiıe 
muhtelif vasıtalarla zehirleyici 
broşılrler ve mektuplar gönder
diği tesbit edilmiştir. Fransaya 
tahslle ~tden ·bazı gençlerin bu 
cemiyete kaydcılduğu, öğrenilin· 
ce, siyasi polise mensup bir eki· 
bin Parlste yaptt:ı tahkikat ne
tice.sinde hazırladığı rapor ilgi· 
Ulerc verilmiştir. Fransız komü· 
nisl Partisi ile irtibatlan oldu· 
ğu bu raporda bildirilen İr;tan· 
bul Şehir Tıyatrosundan bır, 
Ankara de,·let tiyatrosundan 4 
kışi tevkif edılerek, şehrimize 

Ed • 'd ol 1 getirilmislcrdir. Zabıta ve sav· 
ırııe e s ar 1 c.ılık ayrıca tahkikatına devam 

etmektedir. 6tekil ""'• b J d Jön Türkler· kimdir? ~ nıege aş a 1 Fransız komünist partisr ile 

400 binada mühim hasar var. Edirnenin un 
ihtiyacı Çorludan temin ediliyor 

Buıu.ı JluTıcıbirlml:4ııı 

işbirliği yapan ıit.eri .Jön Turk· 
ler• cemiyetinin, Pransaya tah. 
sıl yapmaya giden bazı gençler• 
den müteşekkil olduğu ve bun• 
ların eskı · 1rJon Türklen ismini 
istismar cttıkleri anlaşılmakta· 

Edirne, 9 - Dün saat 20 den 
itibaren sular tedricen inmceğ 
başlamış sabab•n saat 8 ine ka 
dar yarım metre ini& kaydedil· 
miştir. 

ç:ıldığı halde yollar yine kapa dır. 

DJn saat 20 den bugUn saat 
20 ye kadar nehir SC\iycsi 70 
santim kadar l'ıir alealıs kaydet· 
tir. 

Yeni İmaret \'e Kapıkule yoı•ı 

lıdır. Bu Nosko\'a uşakları Türkıye• 

__ _. ___ _____ ilzerindekı sular 70 santim al· 

Yalnız. şehir ile Karaağaç is deki telefon rehberlerinden elde 
tasyonu yolu bu sabah saat 8 den etCikleri ıslmlere \'e okullara 
sonra ancak yayalara geçit ver eBnderdikleri son broşürlerde; 
mlştlr. Posta bupün geç vaki• 'lir takım hczl!vanlarda buluna. 
koprüdcn aktarma sureıile po• ~ak. Atlantık km"' eLlerı. Gilncy 
tabaneye ulastırıı•tıılmı tir Klir !)ottu ba ko.nutanlı~ının mcrke
riller arasındak; .. , ak) a fabrıka •ınııı hmırdc kurulmasını ten· 
sından bugün clE. un getirlll!mE: l kıt etmekte ve general W~mana 

<Duamı Sa: 5 Sii: 6 Jı> <Deumı Sa: 5 Si: 1 ._. 
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f ccrnsan Hakları Günün münasebetiyle 

Milli ve milletler arası hukukla 
«insan» ın korunması 

BugUn, 10 a· r , ra uygun olma 
ralık 19~2 l YAZAN: \ sını Ye 30 uncu 

dir ve dört 1 1 maddesi ise, be 
yıl önce bu· Hasaıı Refik Ertuğ yanname hil· 
gun, • insan kümlerinin in· 

SEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 
• 

.. Türk parasnıı koruma 
kanunu f asar ısı 

Türk parasını koruma kanunu tasarısı Uıerlnde bir müd
dettir Ticaret Odasında devam eden müzakereler neticelenmiş 
ve tasarıyı tetkik eden komisyon §İmdilik bir tadlllt yapılma
muı kararına varmı~tır. 

Şehirdeki Belediye 
Arsalan 
imar Mildürlülfince te}ıriıı 

muhtelif yerlerindeki Belediye 
analarının tesbitine devam edil· 
mektedir. 

Bu arsaların 1/10000 mikyasın 
da haritaları çıkarılmaktadır. 

•• :tı:.l::-*. "> 

~1 tını !Eı · 1 ı 
Su ve yol 
Gün ıeçmlyor ki radyonun 

Haberler servisinde ıu 
tip haberlere rutlanm11Ul: 

Hakları Ev· , __________ ..._ ____________ _... san hak ve hür 

rensel Beyannamesi-. Birleş· cU. 4 üncU, Sinci ve 6 ncı mad· riyetlerini tahdit edici bir ted· 
miş Milletler Genel Kurulunda delerinde kabul edlllıor. bir alınmasına imkln verecek 
kabul ,.e illın edilmiştir. Beyan- 7 nci, 8 ,y,cf, 9 uncu, ll uncu. şekilde yorumlanmamasını A· 
namenin kabul Vil ilanına rast· 11 inci ve 13 üncil mad1elcr· mlrdlr. 
layan 10 aralık gUnu, her yıl, de; insanların kanun önünde e İnsan Hakları Evrensel Be· 
ibUtlln dilnyada anılmakta ,.e ;!tllğlnl, mahkemele.-e mUra· yannamesl, insanlara tanınan 
insan haklarının himaye ve caat hakkını, keyll tevkifler· temel hak ve hürriyetleri tes· 
müdafaası yolunda mllll \"e den masılniyetlnl, aı;ık yargı· bit maksadiyle kaleme alınmış 
Milletlcrarası alanlarda a~ılan lıınma \e müdafaa hakkım, ka bulunuyor ise de, bütiln bu 
merhaleler gözden geçirilmek· n,nla SUÇ sayılan fiil!e\'den baş haklara, hürriyetlere mukabil 
tedlr. Biz de bu güzel gelene- ka hareketleri dobyısıyle tıık!· herkesten bazı vecibelere riı· 
ğe uyarak, beyannamenin mA· ile \lğramamasını ve seyıhat yet etmeleri de istenmektedir. 

Tasarıda teklif edilen vergi şümulünün genişletilmesi (ya. 
nl mücevher v.s. gibi şeylere de teşmili) ve ceza müeyyidelerinin 
ağırla~tırılması tedbirlerinin ümit edilen faydayı temin )'erine 
menfi tesirler yaratacağı mültıhnasında bulunulmuı: bunların 
yerine iktısadi \'e mali tedbirlerin alınmasının dolru olacatı 
tavsiye edilmiştir. 

Yeıilköy Meteoroloji istH· 
yonunun tahminlerine röre, 
buıün ıehrimiz ve clvınnda 
bava kapalı ve aralıklı ola
rak yağıfh seçecek; rilıdr· 
lar poyrazdan orta kuvvette 
esecek; havı sıcaklılı azal· 
makta devam edecf'ktlr. 
Dün şehrimizde hava kıpa· 

b ve aralıklı olarak hafit 
yatıılı ıeçmtı; Jiizglrlır de· 
llıl.k yönlf'rden orta ku\·· 
ntte esmı,; günün ııcakh· 
Jı azami 10.6, asgırl 1.2 
santlçat olarak kaydedJI. 
mittir. 

Şimdiye kadar tesbit · komisyo
nu tarafından bir milyon metre 
kare civarında Belediye arsası 
meydana çıkanlmıştır. Bunların 
ekserisi metre karesi 100-300 11· 
ra arasında olan kıymetli yer· 
terdir. 

·Filln villyetin Falın il· 
çesine ballı FeımekAn lı:öyU· 
niln içme ıuyu tesisi ikmal 
edilmit ve açıJmııtır. Bu 
milnuebetle yapılın tören· 
de kaymakamla kalabalık bir 
halk topluluğu hazır bulun· 
muştur. Köylü sevinç için· 
dedir.• 

Veya: 
• Feımekln köyünü Falan 

ilçesine bıllayan yolun in· 
ıası tımamlanmıı ve yol iş
letmeye a~ılmııtır. Bu milna· 
sebetle yapılan törende Fi
lln valisi, Falan kaymakamı 
ile kalabalık bir halk baıır 
bulunmuetur. Köylil sevinç 
içindedir.• 

Cuma günü Ticaret Odasında yapılacak toplantıda dış ticı 
ret rejimi üzerinde ıörüşmelerde bulunulacaktır. 

Belediye EmlAk Bankası ile 
)'aptığı anlaşma ıereğince bu ar· 
salardan bir kısmında inıaat yap 
tıracak diğerlerini ise ucuz fi. 
~·atlarla halka satacaktır. 

nası ve mahiyeti üzerinde du· hi.!rriyeUnl tesbit ve t:ıyln e· Bu vecibeler, beyannamenin 

Almanyaya 
İhracallmll artıyor 

Yoğurtlar1n evsafı 
Tespit edildi -----~-

Bir hukukçumuz lsvlçre 
Küçük haberler 

racağız Ye bu mevzuda başarı· der hükümler yer alm ,ştır. 29 uncu maddesinde aynen ,şöy 
lan islere temas edeceğiz. Beyannan.enin bundarı so:ı le sıralanmıştır: 

Bilindiği glbl insanlık, pek raki maddelerinde sayılan hak •l - Her ,şahsın. şahsiyeti· 
eski devirlerdenberi milletler- H~ hUrriyeUerin çoğu, modern nin serbest ve tam gelişmesi i· 
arası hayatta devamlı bir sulh de\Tin ortaya koyduğu ycııl çinde ya,şamasfyle mUmkiln o· 
temini için bUylık gayretler sar z:hnlyelin mabsullerl1ir. lan topluluğa kar11 vecibeleri 

Son aylarda Batı Almanya ile 
olan ticari münasebetlerimizde 
mühim gelişmeler \'ardır. 

MUALLİMLER BİRLİ~İNfN 
Yürürlükte bulunan gıda mad- 500. FETİH YILI HAZIRLl~I 

rleleri talimatnamesine ıöre yo-
ğurtların ne şekilde ııatısa çıka. Türkiye Muallimler Birliği, 

fstanbuldan 500 cil fetih senesi 
rılırağı tesbit edilmiştir. Bu ta- icin Mart, Nisan va Mayıs ayla 

ve Fransada konferans 

verecek 

Bu hıberterl dinledtkee 
köylü ılbl ben df' ıninlyo· 
rum. Yalnıı bu haberlelfa 
aonunı retlrilmesl mu"t 
otan ·Köytil sevinç içindedir• 
ıozunu faıla buluyorum· 
Köylerimizin \&me ruyunı n 
dolru dilrtiıt bir yola ka· 
vuşmasına kim ıevinmeı ki 
köylünün sevinç içinde oldu
lundan ıüpbe edelim. 

!etmiştir. Fakat. kuvvete ve 12 nci madde, her JnSJnır: h•ı vardır. 
menfaate dayanan tecavUz.leri; tı.=sl ha)·atından dolJyı mllda· ·2 - Herkes, haklarını kul· 
söıle. iyi niyetle ve temenni t.-leye uğramaması lAum gel· !anmak ve hürriyetlerinden is. 
ile önlemek bir türlü mümkün dı~lni &öyle tesbit edıyor: tifade etmek hususunda, ancak 
olamamıştır. •Hiç kimse, özel hayatı, al· kanun ile 11r! başkalarının 

Birinci Cıhan Harbi sonun· iesi, meskeni veya )"ltı&tn:ın hak ve hürriyetlerinin tanın· 
c!.:ı, ı:ı:laşmazlıkları sulhçü yol· nususlannda keyft l:arı~m:ıla· masını ve bunlara saygı gösle
Iırdan halletmek, silahlı çatıs· :3, şeref ve şöhretine karşı te rilmesinl sağlamak maksadly
maları önlemek için kurulan cavüzlere maruz kalamaz. Her le ve demokratik bir cemiyet· 
Milletler Cemiyeti, mütecaviz· E.c~in bu karışma ve tecavUzle· te ah!Ak, nizam ve genel refa· 
]er: cezalandıraca!t kuvvetil sa· re karsı kanun ile korunmağıı hın muhik icaplarını karşıla· 
hlp olmadığından, hemen he· hakkı vardır.• mak için tesbit edilmiş k.ıyıtla 
men hiç bir başarı göstereme· 15 inci maddeye göre. her· matara tAbidir. 
mı~tir. Harbin son•11111;ı jmzala- kes bir devletin vatandaşı ol· •3 - Bu hak ve hUrriyetler, 
nan adaletsiz sulh anlaşmaları, mak ve bu sıfatı sebepsiz ola· hiç bir veçhile Elr!eşmı, .\1il· 
galipleri de, mağlılpları dıı, rak kaybetmemek hak1cın1 ma· lc!ıerin amaç ve prensiplerine 
memnun etmediğinden hosnut- lik sayılmaktadır. ayykırı olarak kullanılamaz.• 
suıluklar, anlaşmaz.lıklar ve ni· Beyannamenin 16 ncı mad· * 
hayct tccavüzkr, İkinci Cihan desi, insanların evlenrr.e hı:k· yukarıda esaslarını bazen hu. 
Harbinin sebepleri ve bahane· kına dair dikk:ıte de~cr hli· lasaten, bazen aynen ar-
leri olarak ortaya çıkmıştır. kümler koyuyor: zeylediğim İnsan Hakları Ev· 
Bir dlktatorlin çılgınca hareke ·1 - Evlilik çağına varan ıemel Beyannan•ı?S.'ldeki hU· 
ıtiyle başlıyan son harp kısa za. her erkek ve kadın, ırk, \"atan· Y.ümlerin çoğu. Tilrk me\'Zua· 
manda bütün dünyayı sarmış, daşlık veya din bakımlarından unda yer almıs bulunmaktadır. 
milletler. ates, kan ve ıstırap takyidatıı tfıbl olmaksızın ev· Jltıt unla berab~r. bu hak ve 
içine gömlilmUştU. lcnmek ve aile kurmak hakkı· nl"r!'Jyet!erin me:L ıatımızdaki * ııı haizdir. t .. tif ve tavsifl<ı;i olduk;a nok· 
M üstakbel bir harbi önle- ·2 - Evlenme :ıkdi, ancak san ve ekseriy:ı, mllphemdir; 

mek, herhangi bir suretle müstakbel eşlerin ,erbest ve ı-u: l::ra vüzuh l::ızandırmanın 
ortaya çıkacak harp sebepleri· tam rızasiyle yapılır. <: 1 Psi süratle aran.:> bulunma. 
ni uzlaşma ve anla~ma yolun· ·3 - Aile, cem:yetin tabii ! tin 
dan halletmek için, insanlar, \e temel unsurudur; cemiyet Dünya Uzerinde hPr:l:z en ba· 
yeniden bir tecrilbeye girişme ve devlet tarafından korun· ~it hak ,.e hUrriveılc?rden m:ıh· 
li zaruri gördUler: 26 haziran ınak hakkına mallk~lr.• rı,n: milyonlarca ~nsanın mev· 
1945 de Sanfransiskoda imzala- * cul olduğunu ı:ılle bile, İnsan 
nan bir andlaşma ile, Birleş· Fikir, vicdan ve din bilrrlyetl. Ht'kları Evrense' Beyanname 
miş Milletler. TeskilAtı kurul· beyannamede pok ileri bir s.Li!l 4 üncU yıl lönUmilnü kut 
du. ~örü~le 18 inci ve 19 ~'lCU m:ıd luyoruz. ÇUnlcıl, iyi, ldU, haklı 

insanlara temel haklarını ve clelerCle şlSylc ifade edilmiştir "'e ıUzel prensip~ari ı '1urma· 
ana hUrriyetlerinl serbestçe ·M:ıdde - 18: her şahs•n fi· lar. llerliy.ece~ı.:ı~. her glln 
kullanma imk&nını bazırlamıı· k'r, vicdan e ilin KUlTlıetınb l'.ıraz daha fazla sayıUa 1..:san:a. 
dan önce bu hak ve hürriyetle ?ı:ıkkı vardır. Bu hak, din veya rır, Batı medenlve. ·ııin hak \'e 
rin nelerden ibaret olduğunu kannat değiştirmek hUrrlyeti· hCrriyet anlayı~ı'la kt!V"J~aca· 
tesbit etmek icap ediyordu. ni, dinini veya kanaatini tek /ır.a inanıyoruz. B ıgllnUn mil· 

Birleşmiş Milletler Ekono· başına veya topluca, açık ola· ~ec.k!p yıldönümleri:ı1, tcşalla!l, 

1951 "yılının on aylık devre
sinde Batı Almanyaya 16~ mil· 
yon lira değerinde mal ihraç e· 
dilmlşken, bu yıl aynı devre i
çer~inde bu miktar 189 milyonu 
bulmuştur. 

Tekniker okulunda 8 
elersin öfiretmeni yok 

ırmı Eğitim Bakanlığı tarafın 
dan Zinclrlikuyu Yapı EnstitU
EÜnde bu yıl tedrisata ba5lanılan 
2 sınıflı Tekniker okulu, öğret· 
mensizlik yüzünden verimli ola
mamaktadır. Sanat ve Yapı Ens
titüleri mezunlarının devam etti
ği ve bu yıl henüz birinci sınıfı 
açılan okulun müfredat progra· 
mında 15 ders varsa da bunlar· 
dan ı;eklzi öğretmensizlik yµzün· 
den yapılamamaktadır. 30 mev· 
cutlu birinci sınıf öğrencilerinin 
ve okul idaresinin Bakanlık nez· 
dinde yaptığı teşebbüsler de bu· 
güne kadar bir netice vermemiş. 
tir. 

Vali kömürcüleri 

tefti, ediyor 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Gökay Fatih ve Aksaray semtle
rindeki esnafı ve bu arada kÖ· 
mUrcU lerl teftiş etmiştir 

Gökay bu teftişleri sırasında 
kömürlin kilosunu 20 kuruştan 
satan bir ikömlircüyü cezalandır
mıştır. 
MUrakıplar odun ve k5mUr il· 

tışları ile yakinen aUkadar ola· 
caklardır. 

Fırtınadan Karadeniz 

hattında aksamalar 

oldu 

llmatnameye göre ya:sız sayılan rında 15 günde bir verilmek U· 
sütlerle yoğurt yapılması yasak zere altı konferanstan ibaret bir 
edilmiştir. 

Tam ya~lı inek yoğurtlarında konferans serisi tertip eylemiş-
otuz, koyun yoğurtlarında altmış tır. Bundan ba$ka (Fatih devri 
manda yoğurtlarında yetm.lı maarifi ve beş yüz senede fstan. 
""am n11 bulunacaktır bul.daki maarif milesseselerinin 
•• • "' . "t'lı .) k u ... _ i Yoğurtlar•n UstU toz toprak • . ~mesı onusu zerınue b r 
girmiyecek ~kllde au ıeçirmez;• m_Us~baka açmaya karar ve~.en 
kAğıtlarla örtülecek \'e evsafı ~ır~ık •. hazırlanan es~slara gore 
kapların Uzerine konacak etiket. · . ıncıye lOOO: 2 n~ıye 500 ve 
tere yazılacaktır. 3 U~c~ye 2~ !ıra ~ükllat ~eril· 

mesını, ve kabul edılen eserın de 
Yakalanan eroinciler 

tevkif edildi 

tabını karırla$lırmıstır. 
SARI MEt.AHATI ÖLDÜREN 
BEKTAŞIS DURUŞ!\IASI 

Zürih şehrinde konferans ver· 
mele davet edilen Avukat İı· 
mail Kemal Elbir, uçaklı tsvic
ı eye hareket edecektir. 
Vereceği konferansın mevzuu 

da: İsviçre medeni kanununun 
Tlirkiyedeki tatbiki ve mukaye
seli hukuk bakımından etüdler
dlt. 

Biltıhare Fransayı ıeçecek O· 
lan Avukat İsmail Kemal Elbir, 
Paris radyosunda da hukuk mev 
munu al~kabndıran bir ıerl kon 
ferans verecek bunların ırasında 
bilhassa telif hakkı kanunu ve 
tu kanunun dünyanın muhtelif 
memleketlerinde tatbik ıekllle· 
rf vardır. Evvelki ıün sabıkalı eroin sa

tıcılarından SelAhattln Aydınoğ. 
lunun tvinde yakalandıklarını bil 
dirdlğimiz İbrahim Velegen, Sa
c;ettin Akyol, Hadi Akan, Tacet
tin Kırlı, Orhan Kuşdağı, Zey
nel Yilcel, Bahattin Alpman, 
Hüdai Altın, Hadiye Reyhan, fb.. 
rahim Reyhan, Nuri Pehlivanoğ
lu, ŞUkrll Topuzlu, Mehmet Bat
tal, Halil Burbak, isimlerindeki 
eroinmanlar dün Kadıköy Adli· 
yesine sPvkedilınielerdir. 

Bir sene kadar evvel Taksim· 
deki Beyoğlu Sazda kız kardesl 
Sarı Mellhatı öldilren As13n Muhacirler Derne§i Türk 

Eroincllerin hepsi tevkif edil. 
mi&lerdir. 

Franıa katran almak 

istiyor 

Bektaşın muhı:keme.sine dün ı 
inci Ağırceza mahkemesinde Jc 
vam edilmiştir. 

Dllnkü duruşmada bazı şahit 
ler dinlendikten sonra mubakl'· 
me başka ~üne bırakılmıştır 
DÖViZ KAÇAKÇILl~I:SDAN 
EiASIK SABATAYIS İDDİASI 

Dö\·iz kaçakçılığından ve me
murlara rüşvet teklif etmekten 
sanık Sıbatay Benjuının muha
keme.sine dUn 6 ıncı Aslive Ce
za mahkemesinde başlaninıştır. 

Sıbatay, hld i..~e hakkında ez
cümle şunları söylemiştir: 

«- Bu çekleri, Amerikadalti 

Komitesi toplanıyor 

Avrupanın muhtelif ıehlrler!n 
de çalışmakta olan Avrupa muha 
cir meselelerini inceleme derne
ğ!nin Türk komitesi Ba~kınlı~ı· 
na Vali ve Belediye Reisi Do\ 
tor Gökay aerilm1$tir, Komite ya 
rın saııt ıs de vilAyette bir top
lantı yapacaktır. 

Toplantıda memleketimizdeki 
muhacirlerin iskln ve yerle5t1. 
rilmeleri mevıuunda görüşülecek 
ve dernele iÖnderilmek Uzere 
bir rapor hazırlanacaktır. 

Çöp nakliyatını Belediye 

yapacak 
Paris Ticar~t Ataşeliğimizden akrabalarım. hastı olan ı:ocutu 

Ticaret Odasına bildirildiğine ıö· mu tedavi ettirebilmem için sa 
re, Pıriıteki Katran İthallt Bir- daka olarak göndermlılerdl. .. 
!iti memleketimizden katran ve Durufma baıka .Une bırakıl· Bele<\iye Daimt komisyonu ,e-
ardıç katranı ithal etmek iste mıştır. birde toplanın çlSplerln nakliye. 
mektedir • 14,000 LİRA CALDlRMAKTAN sini kendi tedarik edecdi vası· 

Birlik, 'bu isle meşgul firmalar SANIK MUTEMEDlS t~larla yapmağa kırar vermiı· 
la acele temas etmeli isted1Jin1 DURUŞMASI tır. u • M 

blldirmiştlr. Çalıştığı ılrkelln, 14,000 Ura- Çopler denıze de doktllse Be· 
sını banlcayı götürürken çaldır· lediye Deniz Yollarından bu ise 

Aylardanberl sabah aqılll 
dlnlerlm. Kaç \iiyümüı teme 
ıuyunı, kaç köyümilı yola 
kavuıturuldu, hesabını yap· 
madtltm l(ln bllmlyorulll 
ama yobuıluk ve ausuılulı 
sıkıntısındın kurtanlan köy· 
lerimlı sayısının hayli kabı· 
nk olm11ı llıtm releceJhıl 
tahmin ediyorum. 
İçme ıuyu ve yol 

medeniyetin baıta gelrn tarl
landır. M!!denl bir millrt 
nldufumuıa ne kadar tüphe· 
miı yoksa - fada tevaıuu· 
muzdan olacak • medenlyrtla 
bu ıartlannı yerine ıettnnek 
huıuıunda uzun uman ıaı
terdlllmtı ihmale ele hiç dl· 
Yf'Cfk yolı:. 

Saltanat devriııln aon kt· 
&ımlınnda memleketin her 
yanı lrayıtmlık içinde bota· 
lımıı dumıuıtur diyelim· 
Fılıat Cumhuriyet devrinlll 
büyük bir kısmında da yur• 
dun muhtelif kö,elerlnln ıu 
ve yol dlvalanndan uzak ta· 
tulmut oldulu ılmdi dalla 
iyi ıöu- ÇlflJmalı:tıdır. 

Radyoda hf'r •SU Uy fÇ· 
me suyuna, bu Uy yola b· 
wıtu• llıberlnl lflttlk~e kea 
dl kendime: 

mik ve Sosyal Meclisinden ay- :-ak veya özel surett:ı, öğretim inEı.nlık dana .n~.s'ut b r hava 
rılan bir komisyonun, yıllarca t2tblkat, ibadet ve hlı:!erle iz :çlnt~e idrAk ed ·~:d;t,!'. 

Karadenizde hUktlm süren 6id· 
deUi Karayel fırtınası yüzünden 

) htanbul vapuru, Samsun limanı
na girememiş ve geri dönmeğe 
mecbur kalmıştır. 

<ahşhklan '°"" houdodı~ı im etmek hUrrlyeUnl gerekti· r 
tıir metin, lince bu meclisten rlr . ., l 
geçti ve 10 aralık 1948 tarihin· •Madde -· 19: Her !erdin fi. 
de de. Birleşmiş l\lılletler Ge· kir ve ifade hUrriyetlM hakkı 
nel Kurulunca kabul ve flAn o- V',.-ırdır. Bu hak, fiicırlerlnder: 
lundu. ettiril rahatsız c1ı'memek, 

r. [ C MJ$T E 
BU,UN 

insan hakları günü dıtını iddia eden lhtllhtan sanık elverieli mavnalar satın alarak 
t 1 t İbrahim Gökmenin duruşmasına kendi elemanlarile yapacaktır. 
op an ısı diln. Birinci Asliye ~eıa Mahke- Sallık Bakanının 

İnsan hakları ıtınU mUnasebe mesınde devam edılmlstir. 
tiyle bugUn Tilrkiye Muallimler TJl.:KEL BİRALIK ARPA tetkikleri 
Birliğinde bir toplantı yapılacak FİYATINI ARTTIRDI Şehrimizd& bulunan SıJlılt " 

Sosyal Yarüım Bakanı Doktor 
Ekrem ·Hayri ÜStilndıt dün ye. 
nl lnıa edilen Ecıacıbııı fahri· 
kasını ve Baltalimını kemik ve
remi hastanuini ıezmiıtlr. Bı 
kın bu,riln de tetkiklerine de· 
vam edecektir. 

- Meler snıuz ne kad11' 
köyümüı, yolluı ne kadar 
Y•rlmlı l'arınJt. Bu köyltlle· 
rlmla ne içerlennJı. nerede• 
ıeçerlermq ... demekten ke• 
dlml alamıyorum. 

Cumhuriyet kunılıh otuS 
aeneyf' yalılıııyor, bu mihl· 
det kindeld ıu ve yol bah· 
ılndekf fhmıllulmfrt ullfl 
t•mpomunı bonnaaalı tnıal· 
lah on brı seneye vannll• 
vurdumuıda ıusuı n yoll111 
köy kalmıı. •İnsan Hakları Evrensel Be- memleket 51nırları m~vzuubahs 

yannamesı. adiyle anılan bu c!maksızın malQmat vo fikirle
ibüyilk eser hazırlanırken o ka· ri her vasıta ile aramak, elde 
dar çetin müzakereler cereyal) etmek ve yapmak h1kkını ge
etmlstir ki, müşterek bir met· ıc.ktirir.• 
nin tcsbitine muvaffak ol a· Bakınız, fertlerin ıılyast hak
mıyarağı endişeleri be' .nış- l:m 21 inci maddede ne etraflı 
fü. Esasen beyannameniıı ihza bir şekilde ifade e:hlmi~tir 
rı \C kabu!U bıraz dah~ ~ecik· al - Her şahıs, dogrudan 
se ıdi. boyle bir e.serin orta· doğruya veya serbestçe seçll · 
l'a çıkması belki tamami)le su. mis temsilciler vasıtasiyfo, 
ya dil,şecekti. ~emleketln Amme l,şlni illa· 

Her ne olmuş ise olmuş, ha- resine katılmak hakkın. haiz 
yır kuvvetleri karanlıkları ye:ı dir. 
miş ve insanlara tanınması lfı· ·2 - Her ,şahıs memleketi· 
zım gelen hak ve htirriyt>tlerin ni:ı ftmme hizmetlerinden eşit 
tarifi yapılabilmiş ·•e hudut· resine katılmak hakkını haiz· 
ları çizilmi~tir. c!ır. * •3 - Halkın irade~!. hilkıl· 
İnsan llaklnrı E\•rcnsel B~· met otorite inin esasıdır; bu i· 

yannamesinin d'l~·ım hıkd ı :ıdc, gizli şekilde veya ser· 
yesi bu kadardır. Slnıal, biraz lm.tliği sağlayacak muadil bir 
da, beyanname muh•ev·yatın· ı;sul ile cereyan edecek ge:ıel 
dan bahsedelim. ve eşit oy verme y.>t:ylp yapı· 

30 maddeden ibaret olan be· kcak olan devri ve dilrilst se· 
yanname, parlak bir önsözle ~imlerle ifade edilir.• 
bailar. Beyannamenin, 22 ncl, 23 Un 

Onsözll takip eden 1 inci cil ve 24 Uncu madcle!otl, in· 
madde, aynen şöylcdır: ·Bütün sanların çalışma hUrriyctlnden 
insanlar hür, haysiyet \e h:ık· ,.e sosyal gUvenlikte!l, dinlen· 
l:ır bakımından eşit doğarlar. l'tekten ve dlcnmekten istifa· 
Akıl ve \'icdana ı;ahlptirlcr ,.e ôe hakları bulunduğ'Jndan hah 
a:irbirlcrlne karşı kardeşlik z•h- Er.hr.ektedlr. 
niyeti lle hareket etmelidir- 25 inci madde eöyıedlr: 
Jer.• •1 - Her şah~ın, gerek ken 

2 ne! madde. bu h:ık ve hlir- disJ, gerekse ailesi için. yıye· 
rtveUcrden faydalanma husu· cek, gıylm, mesken, tıbbi ba· 
sur.da insanlar arasınd1 hiç bir l:ım, gerekli sosyal ilıınPtler 
tefrik yapılmaması lA::ım geldi· dahil olmak Uz:ere nğtığını ve 
tmi tesbıt cdivor. ı etabını temin edeceıc uygun 

Yasamak, köle olmamak, iş· bir hayat seviyesine: 'le issiz· 
renceye u)?rJmamak vı• mıku- i k. hastalık, sak:ıtlık, duııuk. 
kt sahslyet nhıbi tanınma.< gi- ihtı~arlık veya geçim imkAnla· 
bl insanın maddi varl,f!•r:ı\ bağ nndan iradesi dışında mahrum 
lı haklar. beyannamrniıı 3 ün· ~~rakacak dlger hallerde "Üven 

iığe hakkı vardır. .. 

ACi BiR KAYIP 
Dcmas A. Ş. Kurucularından ı 

ve idare Meclisi Reisi Yüksek 
Mühendis Asım Hayri Çingi'nln 
kardeşi fabrl~atör Nevşehirli 
Hayrullah oğlu 

<RASll\I JIA 1'Rİ ÇİSGİ) 

Hakkın rahmetine kavusmuştur. 
Cenazesi 10/121952 çarşamba gü 
:nU Cıhanglr Ege bahçesi sırası 
Susam sokak Nur apartımanın· 

dan alınarak cenaze namazı öğ· 
le) in Tcsvikiye camiinde kılın· 

diktan sonra Zincirlıkuyu Asri 
mezarlığa defnedilecektir. l\lev
U rahmet eylesin. 

•2 - Analık ve çocukluk, Ö· 
zel ihtimam görmek hakkını 
haizdir. Bütün çocuklar, evli· 
lık itinde veya dışınra tloğsun 
Jar, ayni sosyal korunmadan 
faydalanırlar.• 
lik içinde veya dısında doğsun 
tim ve eğitim serbestliği, yani 
serbestçe öğrenme, li~:etme ve 
terbiye etme ve terbiye olma 
hakkı, fertlere maddi ve mlne-
vl alanda gellsme imk~nları 
bahşedilmesi, sosyal hayatın 
çeşitli faaliyetlerine katılabll· 
me hfirriyetl, 26 ncı ''e 27 nci 
maddelerde yer almıstır. 

* B eyannamenin 28 inci mıdde 
si, Milletlerarası nizamın, 

beyannamede belirtilen esasla· 

Çinin Mihver 
Devletlerine 
harp llAnı 

11 yıl evvel bugün, 10 ara· 
bk 19U de Çin hük6me

tl Almanya, İtalya ve Japon
yayı harp ilin ttmlıtt. Ja
ponların 7 aralıkta Purl 
Harhour'a ant baskınları) le 
açılan Pasifik harbi görülme· 
mlş bir sür'atle gell~mlı. 
ertesi günil İnglltrre ve 
,\merika llıinı harbrtnıi5lrr

dlr. Bunu Cenubi Afrika, Ka 
nada, Avu~tral~·a, Hollanda, 
\'eni Zelanda, Panama ,.e 
dlğtr ban del·letlerle Çin 
takip eylemiştir. Japonlar 8 
aralıkta Taylan'a asker çı
karmışlar, ayni gün Ban 
Kong'a girmişler \'e 9 aralık
tı Fllipln adalanna lhrac 
yapmıılardır. 10 aralıkta da 
Singapur ıularında tkt İngl
Uz zırhlısını bıtımuılardır. 

Japonya çok koımuı, fakat 
çabuk Jorulmuıtur, 

TÜLBESTÇİ 

Delikanlı telgrafı alıp oda· 

Vapurun bugiin limanımıza ıel 
mesi beklenmektedir. 

NPcat vapuru da fırtınadan 
Ereğli limanına sığınmak mecbu. 
riyetlnde kalmıştır. 
Diğer taraftan Tarı vapuru da 

iki gün rötarla yarın limanımız. 
da olacaktır. 

Fırtına şiddetini kaybetmek Q. 
zeredir. Maamafih henüz ba\'a 
yah$mış değildir. 

VEFAT 
Ciball esbak Reji fabrikası mü 

dilril Velieddin İbrahim Beyin 
kerimesi, İstanbul Barosu avu· 
katlarından Veli Sefik Gizer'ln 
annesi, Servet ve ~ihal Glzer'in 
büyük anneleri, Atiye Telci, Veli 
ve Eşref 1nelmen'in halaları, E· 
mine Gizer'in kayınvalidesi, sal! 
halı nlsvandon 

RUKiYE İ"SELl\IES 

Hanımefendi Cenabı Hakkın rah 
metine kavuşmuştur. Cenazesi 
10 aralık 1952 çarşamba gUnU 
ikindi namazını (saat 14,28) mll· 
teakip Tesvlkiye ramlinden kal· 
dırılarak Feriköy kabristanında· 
ki istirahatgAhı ebedislne tevdi 
edilecektir. 

Allah rahmet eyleye 
Çelenk gönderilme.mesi rica 

olunur. 

tır. Toplantıda Prof. Sulhi Dön- Bir müddettir piyasadan bl
mr.zer, Dr. Halis ÖzgU, Doçent ralık arpa mübayıasına bıelıyın 
Mahmut Belik, gün ile alAkalı Tekelin dilşUk fiyat tekllf etmesi 
konusmalar yapacaklar ve bil- sebebiyle satıcı bulunamadıtını 
hassa öğretmenlerin vazifeleri u. evvelce yazmııtık. 
ıerinde duracaklardır. Haber aldıtımııa g5re, bu va 

Saat 17 de Çemberlitaştaki Mıı zlyet karşısında Tekel mUbayaa 
alllmler Birll~i salonunda yapı· fiyatlarında dellslkllk yapmı5 
lacak olan toplantıya herkes ae- ve biralık arpaları 23-24 kuruı· 
lebilir. tan satın almağa baslımıstır. 

GIDA :WEDDEJ,ERİ 
Bir mektup stzA~tNAMESİ 

Kemal Erardağ ve Fehmi Şen- İÇiN TOPl,ANTI 
filnden şu mektubu aldık: Yürürlüğe girmiş bulunan q 

•Sayın ıazetenizJn 7.12.9!12 ta- zuunda dilek ve temennilerde bu 

Konfor 
i s t•kl;.AI Cacı 15R 

da maddeler! nizamnamesi mev 

1 
rıh 41S3 sayılı nUshasının 1'. sa· lunmak üzere 12 aralık cuma ırü . ---
hifesinln 1. ıiltununda (Kadıkö· nU saat 14.30 da Ticaret Oda r-T AK VİM -°' 
yünde kaçak eşya tutuldu) ıer- sındı alAkalı tacirler tarafındın 1 1 
levhalı bir yazı intişar etmiştir. bir toplantı yapılacaktır, 

1 10 ARALIK 195! 

Olay ailemle seyahat dönütü BAKiRiN DURUMU 
getirdiğim ve normal glimrilk RAKXISDA YENİ 
muayenesi görmilı olan zati eş- MALt)MAT 
yalarımız olup boş yere zabıtayı Geçen Pazar gUnU kurtarılan 
oyalıyan bir ihbardan ibarettir. B2ktr Şilebi, bir kuım hımulesl 

Ticari itibarımızı haleldar e- ul Rotterdama çıkardıktan &onra 
der 6ekilde intişar eden \•e ka· Emdene vırmıı ve tersanelerde 
çak eşya ııfatiyle zerre kadar revizyona alınmııtır. 
ilgisi olmıyan hakkımızdaki bu Bu ameliyenin ne kadar de 
yazınızın 5680 sayılı kanunun 19 vım edeceği bilinmemektedir. 
maddesi ııarahalile aynı sahife Bakır tamir edildikten sonra 
aynı sütun ve ayni puntolarla Rotterdıma bıraktılı hamulesı· 
tavzihini HYiılarımııla rica ede. ni alacık ve limanımıza müte
riz... veccihen seyre devam edecektir. 

ÇARŞAMBA 
AY 12- GÜN 31- KASIM 33 
RUMİ 1368 - KASIM 27 
HİCRİ 1371- Reb!Ulevvel 22 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKSAM 
YATSI 
İMSAK 

Vasati 
07.13 
12.07 
14.28 
16.41 
18.19 
o~.29 

Eıanl 

02.32 
07.26 
09.47 
12.00 
01.38 
12.48 

Gautımıu ııondırilı" - ıı• 
rı11mltr b4ft/117', 
(~tfA .,r;ı,.. ... 

Sadun G. SAVCI 
ON ULhfiYLI!: 

Sliptr mürtit ceı.ae.U• 
ıe\·kP.dlllyormut ... 

Va •Ben riper ceı.aevt fl
terlm• dene?! ... 

TATLISES'T 

--~----~~~-~-------MEVLOT 

BUyilk Re5lt Paşa ruhuna ın~ 
lidi şerif. Dede merhum Sa4t 
esbak BilyUk Reşit Paıının rtı• 
huna ithaf edilmek Uıere ır•· 
!ık ayının 13 Uncil cumartesi ,U· 
nil 51le nammnı milteaklp !,~ 
yazıt camlinde memleketlntlP 
tınınmıs mevlUthanlarından JI~ 
fız Esat Gerede, Hafız Hası 
Akkuş, Hafız Mecit, Hafız Daiıtı0: 
Hafı~ Mu5tafa Zileli, Hafız il 
seyln Utangaç, Villyet camii ~ 
mamı taraflarından okutuıac• 
mevlildü ftrifi merhumu se,·tfS• 
terin ve arzu edenlerin tefrifl•rJ 
rica olunur. 

ama çıktı. Biraı ıonra Bene· ıı M kti la dicte oğluna seslendi: .a ~ 
- Yemek hazır, haydi ıel, r..,. & --rr -

-:: ~~~,:,:~~~1;;~:r,~~~: mzas ız e t (;p ı ~,, ~ 
lippe'in merdiven baeında ı<>· A · /~ ~ ~. 11+~ •- I': • 1)"f,_J,,A~ A E. ~~ 

kaçırmadı. Philippe ile bir ta· 
kım kararlar verdik. :su,une 
kadar ... 

Birden bire fakrak ve ı•· 
kaeı edayı bıraktı. Ciddileti· 

verdi. Güneıten yanmıı elle
rini kıvufturarak ıöyle kO· 
nuımata baıladı: 

rünmesi bir oldu. Sırtında kur· YAZ AN:: ~ ~ t'FVIREN~ ·~~v -rr. • 
&unl bir elbise vardı. Elinde 
küçük bir bavul tutuyordu. 
Sokaktan ~eldiğl zaman kıp 
kırmm olan yanakları sarar
mıştı. Benedicte bu hale hiç 
bir mlna \'eremedi. Nefesi ke. 
sildi. l\Ierak etti. Tel~~la sor· 

- Buıüne kadar hep b .. 
nimle alay eder aibi lı:onuf\lr· 
du. asıl ıeven benim. Ona betı 
Asık oldum. Kendisi bu .evıi· 

du: 
- Ne var? Gidiyor musun? 
- Evet. 
- Nereye'! 
Bu ruala Philippe 11deee: 
- Çok kalmıyacağım. Çabuk 

döneceğim. diye cevap verdi. 
Benedlcte'in her tarafı tit

riyordu. Ollunu kolundan sım 
sıkı tutmu~tu. 

- Mer~k etme anne. Çabuk 
gelirim. 

- Ya Nicole .. O ne olacak? 

- Benim tarafımdan özür 
dılerıin. İ&i çıktı, mühim bir 
ı~ı ... Gitti dersin. MUsaade et 
it. gidt>yim, trenı kaçıracağım, 
vakit yok. 

37 
halde son derecede heyecanlı - Affeder&iniz. Oğlum na- bel kaynanasını saıırtacalt a5ı- me evvell ıldırıı etmiyordu. 
ve telAşlı oldutu belliydi. Fa. mını sizden <mir dılerlm. Bu ler &öylilyordu: Gltıide inanır ıibi oldu. Ba· 
kat bu tellfa raımen telırafı ıün sizi buraya davet etmişti. _ Arkadaı falın delildir. na öyle ıeliyor ki biriıitıl 
ortada bırakmamış, yanına al· Bunu kendi~inden ben rica et· Muhakkak bu işda bir kadın unutmak icin benimle ıvunu· 
mıştı. mlştim. Fakat ötle vakti bir parmaaı vardır. Buna eminim. yor. Hayatında bir büyük aşk 

Simone Nlcole'u kapıdan telifaf aldı. Hastalanmış olan Fakat ben böyle ıeyleri tabii macera&ı oldu mu acaba? On• 
Üç adımda bahçe kapısına karşılarken: yakın bir arkadaşını yoklama· bulurum. Bu zamana kadar ıstırap veren bir ok yatarnııa 

vardı. Yolda Adeta ko~arak yü· - Philippe'in bir işi çıktı. ta ıitmesi icap ediyordu. Git· beni beklemedi ya .. Elbette ha benziyor. Siz annesisiniz. ger 
* 

rürordu. Benedicte deli ıibi Gitmeğe mecbur oldu. Fakat mele mecbur kaldı. dedi. yatından kadınlar ıelip ıeç. halde bunu bileceksinlı. 
yukarı kata fırladı. Phillnpe'in annesi sizinle görU~cek.. de· - Ne tuhaf! Bana hiç ya· miştir. Bir takıntısı vardır. On Benedicte bııını ul!ıyarı1' 
odası darma daıınılc idi. Çı· dl. kın arkadaıım yok demJstl, dan kurtulmalı ritmlıtlr. Ben cevap verdi: 
karmış olduğu elbiseler yerlere Nicole serbest ve tabll ta- Nicole bütün genç kular gl. açıkça konuşmasını severim. - Ben biç bir şey bllmlYO-
ve sandalyenin üzerine atılmır vırlı bir kızdı. Bu habere faz- bi olduğundan daha eüretkAr Her halde Phillppe size br.n rum Oğlum içini açıp derdi· 
tı. Muslu~ bile kapamadan la şasmadı. Benedicte'in bulun· görünmete yelteniyordu. O· dPn bahsetmiş olacak. Burun ni anlatmaz iti.. Fakat eminl.n1 
gitmi~ti. Dif fırçasının yanın· dtlğu salona rirdi. İlk soze bas muzlarına döktllen kıvırcık buraya geldiğime çok mem· ki ... 
daki bardak kırılmıştı. Her lıyan Benedicte oldu. saçları. gfiler yüzü ile müstak· nunum. O tel:raf bile keyfimi 

____ ;...:. _______________ .... ..;..;.. ________________________________________ __ 
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HükümGÜZ bir 
Protesto 

Yazan: E. T. 
Ameri.kıın Cumhuriyetçi parti. 

sinde, başlarında ayandan * Amerikanın iç \"e dış si· 
faft bulunan kU\'Vetl! bir infl· yaseli hakkında gl:lrü&· 

meler olmıktıdır. 
ratcı grup nrdır. Elsenhowe-
rln seçimi kaundı!ı takdirde * Allantlk Paktı kunetıerl 
bu ırupun, bllhas a Taft'm nü. nln indirilme ı hakkındı 
hız Ye tesiri altınd:ı kalmas1n<lan bir tekllr yapılmı$tır. 
endlse edilmişti. Son günler zar- * İngiltere 1h$bıkanı Chur 
fında cerc~·an eden bazı hlidise· chlll Amerlklyı gidecek· 
ler bu endi eye mahal olmadı· ___ ıı .. r. ________ _ 

14 Ocakta başhyacak 
NATO harekafl 

~'144olu M11ıu. 

olan 

Nıpoll, 9 - Atlantik Paktı Güney Avrupa kunıı müttefik 

'

kuvvetler baı;komutını Amiral Robert Carnty, önümüzdeki 14 
ocakta • Glinf'y Yıldızı. harekfttı çalı~malarına ba~lıınacağını 
bildirmiştir. 

Komuta silsilesindeki sistemi ink15af ve tekAmül ettirmcğe 
matuf olan bu harekftt hir kurmay konferansı halinde 200 den 
fazla subay \'e müşahidin l~tlrıkiyle yapılacaktır. 

Türk, Fransız, İngiliz, Yunan, İtalyan ve Amerikalılara 
Clen~up muhtelif komutanlar ye kurmaylar Napoll'de Güney 
A\'rupa komutanlığında toplanacaklardır, 

Tabancanın 
Faydas ı 
B ugun İnsan Haklan günü. 

Hani §u: mf'shur beyan
namenin imulandığı giln, 
hani fU; edin, ırk farkı gö
zetilmeden• diye başlayan 
,.e de,·am eden maddelf're 
hlılm de imza koyduğumuz 
gün ... 

Senelerdenberi bu gunö 
kutlamağa ('alışırken Meta 
ka bahıtll bir çocuk ed!JSI) le 
hareket cdl'r \"e eslmlz pek 
hıfir çıkardı. 

Galiba imzartan sonra ilk 
dera olarak, şöyle ferah fa
hur hlr kutlama merasimi 
yıpahilh·oruz, 

Türkiye - Mısır 
Görüşmeleri 

7'i2rl: l1ııu411 ,tfıııuı 

Kahire 9 - İsminin ıcıklan. 
masını istemiyen l\lısıt hüktime· 
ti azalarından biri bugün <T.H. 
A.) muhabirine \'erdiği bir be· 
yanatta, Orta doğu ile ilgili me· 
eleler hakkında yakında Türkl· 

ye ile Mısır arasında g6rtlşme· 
!er yapılmasının çok muhtemel 
oldu~unu açıklamıştır. 

HUktimet 5ÖzcUsU, Mısırı:t T"iir· 
ldy<' ile işblrli!U yapma~1 ,13zır 
olduf(unu bildirmiş ,.e Türkiye 
nin son zamanlarda Arap mem· 
leketlcrlne kar6ı c6sterdığı dost 
lu~un blltlln Arap meml~ketle· 
rinde çok iyi tesir husulo getlr
dl~lnl ilı'lve etmiştir. 

Di,lter tıırartıı., öCrenlldl~ln<' 
ı:öre, Tilrkl ·e ile Arap memlr

I ketleri ıırıı~ındııki ıshlrll~iııt' ze. 
1 min teskll rdr.hllP-rek ve hizzı-t 
Tilrkive Dıcitlf'ri nakanı prnr,. 
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SUMERBANK' ta 
.Actıracağını.z ı s o liralık bır hesapla 

1953 yılının ikinci büyük ıkramiyül ôlan 

20 BiN LI RA Y I 
Kaıanabllirslniz. 

Tuarrufunuıu SUmerbanlı::'a yatırınız. 

Her 150 lira için bir kur'a numaro'ı verilir. 

Geniş imkln larlyle Silınerbank 

Sizin ICil'I calısmaktadır. 

SUMERBA.NK 
tını, ) eni Cumhurbaşkanının 
tamamen milstakil hareket etti· 
tini göstermiştir. Bu hlidisele
rin en muhlmml haşkanın Ça
lısını Rıkanlığını Martin Dur
kin'e ,·ermesidir. 

l\lartin J>urkln Demokrat ve 
Sendlkollsttlr. Taft • llartley ka· 
nununun şiddetle aleyhindedir. 
Bu itibarla kendi ini kabineye 
ıl.mak Tııft alC'~ hinde blr har<'· 
ket al1lmaktadır. Tart gazetele· 
re l'aptığı beyanatta Eiseııho. 
wer'ln kararını alnanılmn·ncak 
seyD dlyo tın·sır ederek t~nlı:id 

Kore' de şiddetli 
Deniz ve hava 
Bombardımanı 

Bu harekat, Amiral Carney kuvvetlerinin ~avunma hazırlık
larının derec<'ı;i ve hususiyle bunların tesir derecesini, ikmal, 
iaşe hi7.metleriylc savunma plAnlarının teskilltlnndırılması hu
susu hakkında tam bir iikir verecektir. Diğer taraftan, Atlıntlk 
ittifakının üc büyiikleri Birleşik Amerika, İngiltere ve Fransa
nın, fnıiliz Amirali I.ord Montbatten'e Akdeniz bölgesinde bir 
müttefik komutanlık verllmeııl husuııunda anla5tıkları bugUn 
yetkili bir sahsı~·etten öğrenilmiştir. Kaynağa göre simdi 3 dev
let, bu p!Anı diğer NATO müttefiklerine kabul ett!rmeğe çalış
maktadırlar. 

\'e galiba kabahatli çocuk 
durumundan kurtulmak icln 
:"\lılatyırta bir tabanranın 
patlamnsı icap ediyormuı. $Ör Fuat KllnrlllU ta-:-.llrındnn ~===~================== ileri sllrlllen clllcktıt,. ı1•~Pr yarı JflJ 

resmt hlr ,.,.~lkıı Kııhlrrve s.!f'l· .--
mi~ hıılunmaktadır. Bu.l!llnletd" 
ncıklıınarıılc olıın bn ves!la rPt. 

etml&tlr. Fakat bu tenkid 
\"e yaptığı protestolar hiç bir 
netice ,·ermemiştir. 

Tokyo, 9 - Yayınlanan bir 
lrbllğde bildirildiğine göre, Bir. 
leşmiş .Millctl<'r Deniz kuvvetleri 
dün sabah kuzey Kore sahilleri
ne karşı büyUk çapta bir taarru
ı:ı girişmişlerdir. 

4 uçak gemisi, .bir zırhlı, iki 
ağır kruvazör, 10 destroyer bu 
harekAta iştirak etmişlerdir. 

GI, Byers 
Ankara' da 

.Anadolu ~lıınn 

F.C\'ET GÜRESiS 

Bir Yugoslav tica ret 

, h e y eti geliyor 

mt c<'vrl"lerde hUyük bir al81ı:a 
uya11t1ırmı~tır. 

Jllıı;ır hhtnrcfn""" dört 
Bıokan ildlıtl 

Kahire. D <Al> \ - Başbakan 
Gcner:ıl 'eclo 7 FMOlde kur
muc: nMuhı kabinrglndf' buı dP 
l!l~iklikl"r yaptığını bu sabah I· 
ldn etmlstir. 

fı mn J,ondrn BUyUk Elcisi 

BUYUK BİR MALi MÜESSESE 
f darecll!k, hletmecll!k işlerinde yüksek ehliyet uhlbl 

bir mühendis aramaktadır. Almanca ve Fransızcaya hakk!le 
dkıf, kudretli li adamı e\•safını batı olması i•rttır. Birinci 
sınıf referanslar aranacaktır. Ücret ıata ve ehliyete göre 
serbestte tayin olunur. Mijracaatların cümlesi bir klşl ta· 
rafından tetkik ve tam mahremiyet temin olunacaktır. Ya· 
zılı müracaatlar hemen sahiplerine iade edilecektir. Mektup· 
Jar (Büyük) rumuılyle <ht. 178 No. lu P. K.) adresine 
gönderilmelidir. l"enl basknn, Çalı ına Bak:ın

lığına l'ılartln Durkln'i scçınekle 
hem fstlk!Allni muh:ıfaza ettiği· 
nl ıöstermts. hem de sendika· 
lan mf'mnun etmiştir. El~rnho
"er fllhıkika Cumhuri~·etçl par. 
ti namzedi olarıık seı;llml~tlr. 
Fakat erimi, bu !'artlnln yar· 
dımından :ri~-ade. şah~f niifuıir
le kazanmı~ır. nıı itibarla ta· 
mamen müstakll harelırt etme
dne klm~enln itiraz etmtğe hak· 
kı yoktur. 

Taarruzun hedefleri: Kosong. 
~an llamhung • Wonsan ve Song. 
pona kadar uzamıstır 

Uçak gemilerinden havalnnan 
uçaklar, komünist cephesinin 
merkez kısmını dö\'miişlerdir. 

NATO kuvveti 
Hakkında bir 
Teklif Ankara 9 - Atlantik orduları 

güney · doğu Avrupa kesimi or· 

Ankaıra 9 (ANKA) - ıı53 yılı 
r.ııı ilk günlerlnde bir Vugoıı1av 
tıcn~t heyetinin Ankar:ıya ~e
Jcceğı haber alınmışt.r Su ziya
ret esnasında iki me.n.ekct a
ruınc!a ticari ve ekonomık sah:ı 
lıı• da yakın bir lşbiri.!ğı ;apıl:ı
cat?ı. bundan başka teknik hu
SU!larda müşterek çaı şmalar il· 
ı•r1rıde tetkikler yapılacaııı öğre 
ri!ır.iştir. 

Tahmııt FcV7l Dısisleri Rıkanlı· •••••••••••••••••••••• .. 
l!ırııı .ıırtlrilmistlr. Eski nıclclıııri ACELE EDJNIZ 

BUGON SON GONDOR 

Sendlkalara gelinn~. Cumhuri
yet~! partide bu teşekküllert': 
aleyhtar kuwetli bir hizip \U

dır. Bu hizbin ba~ Taft'tır. Hal· 
buki sendikalar mlihlm bir kuv
' etffr. El~enhowcr bu kunrtle 
çarnışıeak ycrdr sendikalardan 
istifade etme~! daha makul bul
muştur. 

Yeni bıışkanın verdiği karar 
llıerine Taft eüc vaziyete düı>
mfiştür. Gerçi A)onda Cumhur!· 
~·ettilerin lideri \'a:r..iyetindcdlr, 
fakat ba~kanla arasında esaslı 
lhtillflar 'ardır. Bu l"a71 ·rt kar· 
~sındı Ayandnkl liderlikten re· 
~ilmeğe mecbur~ .olncaJı t~hmln 
edUi.ror. 
1 

Cumhuriyetti partinin belli 
bı51ı phsh·etleri Eisenhower'ln 
tuttuğu yolu tas' ip ediyorlar. 
Bunlar esas mr.selrnln komü
ııimıle miıcadele olduğunu, bu 
miltaılelcdc ktı\'\ etleri dağıt. 
mık de~il, hirlr lirmrk Iaıım 
g ldlğini s1i\ liiYorlar, başkanın 
bu hu~usta hiç bir P.yden ce· 
kfnmtmesl ka!.l etti!ini ilave 
ediyorlar. 

İsabet eden hrdertrr: Bir <le
miryolu fabrikası, SO balıkçı ge. 
misi, istlhk~mlar, iaşe merkez
leridir. 

lıli sourl ağır kruvaıör{l Ham
hung Ue Sonjln arıısında tek bn
şına 6 demlryolu köprüsUnU tah· 
rip etmiş ve r\!ğer Uc köprilyü 
hasara uğratmıştır. 

Yunanistanda kız ö§ren-

cilerin bir iıte~i 

Paıis 9 - Kuley Atlantlk dulerı kurmay başkanlığına ta· 
paktı te$1t11Atı kurmay fefleri, yin edilen Tümgeneral Byera, bu 
1953 sene~i sonuna kadar emir· gün saat 14 te özel uça{:ı ile 
!erine verilmesini istedikleri 7~ Ankaraya gelmiştir. 
tümenlik kun•etin lktı~ndt se· Hava alanında genel kurmay 
bepler yüzUnden muhtemelen 63 ve kara kuwetıerl komutanlığı 
tümene indirileceğini buglin öğ. temsilcileri ile memleketlmizde
renmişlerdlr. ki Amerikan askeri yardım ku· 

14 mlllet ittifakını temsil c· rulu başkanı ve Hafsc tem ilcisi 
den kurmay başkanları herhangi tarafından karşılanan Genernl, 
bir Rus tccavUzline karşı batının .Milli Sa\'unma Bakanı, genel kur 
hazırlıkları hakkında fikir teati· may baskanı, kara, deniz \'<' ha· 
sinde bulunmak, OrtndoAu ve va kuv\'etlerl komutanlarını ma. 
Akdenizde kuwetll mlidaraalar kamlarında ziyaret ederek ken· 
kurmak yolunda hazırlanacak dileriyle görUsmUştUr. 

t.arlssa (Yunanistan) 9 <A. plAnlar müzakere tlmek Ülere NATO güney - doılıı ordulnrı 
P.) - Dün buradaki kız li esi toplanmış bulunmaktadırlar kurmny başkanı T~mgencral 
llğrencllerl h~~timet binasına gi- Ayrıca NATO daimi kon~eyl Byers, yarın saat ıo da memlc
dcrek erkek oğretrnenlerden hl· de yıllık sllAhlanına hakkında krtlmizden ayrılacak ve karar· 
rınin ipekli iç camaşırları giyme ht'r Batılı mütterikten gelen ve gfıhının bulunduğu Napoliye gl
lerini yasak ettiğini ve üstdik 150 sayfa tutan mUtalAalnr hak drcektir. 
bu öğı~tmrnin der~ verirken tnk kında ihzari raporu acele tanıim ----o-
ma <llşlcrlnl çıkartıp klirsiinün için bugUn Sayo sarayında içti· Sağlık Bakanlı.Xına 
UstUne koyduğunu atılatmışlar ma etmiştir. Her iki toplantırla, ~ 
\'e bu duruma son ,·erilmesini NATO Dışişleri . .Müdafaa \'e İk- Ethem M e nderes 
ilgili makamlardan toplu halde tısat Bakanlarının ~ aralıkta v e ka le t e d e cek 
rica etmi$lerdir. aktedecekleri konreransa hazır· 

Genç kız1ar bu •tahammUl !ık olmak Uzcre yapılmıştır. Ankara 9 CA~KA) _ Sağlık 
rdilmez şartları• bir an ewcl ::\ATO askeri komisyonunu teş \'e Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 
sona ermesini ve bu öğrctm~nin kil eden kurmay başkanları, Hayı;! ÜslUndpğın tıinH bulun
ba~ka bir vere naklini istemek- Türkiye Ye Yunanlst:ını içine al· ması dol:ıyıslyle İçişleri Bakanı 
tcdirler. ' nıak lizere Uidil edilen muıu.am Ethem .Menderes bu Bakanlığı 

$amanla! N ... "ırobi'de strateJl.k mUdafoa pllnlarını tet- vekllelen idare edecektir. Buna 
"' kik ettıkten sonra çarşamba gll· 

Nairobi 9 (H.H s. - ~lau Mau nil Avrupa kıtasına dönecekler· alt kararname yüksek tasdikten 
liderlerinden Jomo Ken,·attanır. dlr. çı~mıs.!..!.!::__. _ _____ _ 
mlldaraasını deruhte ede:ı Hin· Müttefik orduları baskomuta· 
distanın e~ki Tilrkiye sefiri nı General Matthew Ridgway 
Chamanıılal buraya w;akla gel· ile Atlas Okyanusu başkomutanı 
ınistir. Chamanlal'e rrfıı!tnt eden Amerikan Amirali T.ynde ::\1c. 
yardımcıları mahalli makamlar Cornlck grçen yaz yapılan harp 
tarafından Kenyııya sokulnı.ıınış oyunları ve kara, hava ve deniz 
\'e derhal ihraç edilmişlerdir. manevraları esnasında m<'ydana 

-o-
<<Rüya m• kotra 11 

hakkında tahkikat 

Bıık=ını Fıırrııs: Tayeh kabineden 
ayı-1lmııktııclır. 

Yc>nl DakanlAr eunlardır: 
Tıırıın· Ahdillrı>1:ık 5iıtkı: Ti

cud: Hilmi B , Radavi: 5osval 
1$1er: Dr Abbas Ammar: Bf'ledi. 
\'f'lrr: Wlllfam Selim Hanna. 

Ankara, 9 (TA) - cRüy:ıma l\lısırın Amt'tlka elthlnln ihtarı 
kotrasının Haydarpaşa gUmrü Sikago O (A.A.) - Mısırın 
ğUnce vers:iden muaf tutulması Birleşik Amerika blhUk elçisi 
U1erine GUmıilk ve Tekel Bakan AbdülkAmil Rahim. dün burada 
lıJh bu işin tahkıkine resen bir yaptığı konuşmada, Ortadoğu 
müfetUş memur etmiş ve 0 za- halkının bugün içinde bulundu
man bu iş de basına intikal ey- mı durumdan kurtulması için 
lrmlştlr. Birleşik Amerikanın daha faal 

ö . . · bir rol oynamasının gerekliğini 
. ğrend~lHmi~e ı:ıöre b~ huım · belirtmiş , .e s5zlerine devamla 

t~kı. tııhkıkat ıkmal cdılmlstlr. demiştir ki: 
\ erıl~n rapordn gllmrlik resmi • Say et Birleşik Amerika bu 
muafıye11 ycrlncl" ı;:örlilmllş. f:ı· yolda harekete gecmeıse Ortado 
kııt kotranın ithııl ~"kli dış tica- ~uda komilnlzrn hAkim olacak· 
ıet usullerine a\•kırı bıılunmuı; tır. 
tur. nu V87.iyet llzcrlne GUmrllk Hint Okyanusundan Afrika kı 
\'<' Tekel BaknnlıRı tıu hususta nlarına ve Arap ı;Hllerlne kadar 
ihmalleri bulunan Uç m"mur hak hAklm olan siyasi hava cok ger 
kında tanzim ettiği tahkikat ev- ı::lndlr. Bunun farkında olan ko
rakını trcziyrleri talr.bi ile \'İ· mUnistler bugllnkü durumdan 

istifadeye her An hazır bulun
IAyet idare heyr~ine te\•di etmiş. maktadırlar .• 
tir Dlıter taraftan, kotrayı ithal - -- -----
rrjimlne aykırı olarak getıren _. j K J ı s A J a 
Mal'fa Şirketi hakkında da Tjirk ır ~ 
Parasını Koruma Kanununa göre FAKÜLlESl MEZUNLARI 
t:ıklbat yapılmak üzere evrak 11· CEl\Iİ\'ETt 
gililetc \·erilmiştir. Ç A y ( 

Ocak 1953 Pazar gUnU 
saat 15 de Belediye Gazino
su Paviyonunda verilecek
tir. 

Chamanlnl'i hava alanın<la k:ır çıkan eksikliklrrin tefl'rıilatı hak 
Elsenhower'ln son birkaç ha şılayanlar arasında Kenya Af· kında malOmat Yermlye davet 

reketl Amerikada her iki parti rika Birliği Taliye sekreteri A· edilmişlerdir. 
tarafından memnunlukla karıı· wori ve kurucular konsC)'i .ıza- 20 bin lira Mihaliçç iğe 
lanmı~tır. Bu hareketler yabancı ları mUşahede cdlliyordu. k 
memleketlerde de i>i tesir yap· HAien Hindistan parlAmento. Si tı 
mıştır. Yeni başkanın, idare)! sund:ı aza bulunan Chımanlıt Mihallççik, 9 (Hususi) - Mil 

yakında Jomo Kenyattının mu· li Piyanıonun bu çekilişinde 20 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! eline ılınca kendi kanaati} le te· hakemcsinde hazır bulunacak \'C bin lira Özel İdare tahsildarı ı 
reddiıtsüz >1irüycccğl anlıısıl· fılau .Mau liderini müda!aa ede· Yusuf Akına çıkmıştır. Kendi!i 
maktadır. 1 erktir. evli olup iki ocuk babasıdır. 

HÜRRiYET 

ÇILGINl .AR 
Hürriyet, Kulağımızı Ge

lenler gfitununda yazıyor: 

Yeni Yunan başbakanı Ma. 
re~al Papagos: 

- Dünya devlet :ıdamları 
içinde ıkendısine en fazla bağ. 
lı olduğum :zat AtatUrk'tilr. 
Drmiş. 
Mısırın Başbakanı General 

Neclp'in sözleri ise şunlar: 
- Atntürk inkılftplarıntn 

hayranıyım. Atatürk Şark mil· 
Jetleri icin bir t1emboldilr. 

DUn Tunıısta çıkan kargaşa· 
lıkJarda yakıılanan milliyet· 
perverlerin cebinden Atatilr· 
kUn resimleri çıkmış ... 

Ayol dUnya Alem: 
- Atatürk.. Atatürk ... 
Diye kırılıp dururken bu 

- f-1 

Lig maçlarının hasılatı, 1 
milyona yaklaşıyor. Acaba ne
ticede, spor te!Akklmizde bir 
değhlkllk olamıyacak mı? .Mem 

--·-··· 

.(Cumhıul11tl) 

1 a Gün Kaldı 1 

100.000 
Liralık yılbaıı keşidemiz için 

Son para yatırma günü 

15 1 ARAL·IK 

GARANTi BANKASI 
( Acele Ediniz 1 

Bugün 

İPEK ve İNCİ 
S inemafarında 

BOYOK TORK 
CASUSUNUN 

Harika far dolu hayatı . 

--o-

GÜLiSTAN GÜZEY 
MUZAFFER TEMA 

ve 

AYHAN IŞIK 

blılm softalar acaba çıldırdı· 
lar mı dersiniz! .. 

leketimlzi ziyaret eden futbol 
mütehassıslarının bize ~u su· 
ali sorduklarını unutmıyılım: 

BUylik kuHlplerin tok gene· 
leri oynatıp yetiştirdikleri 
üçüncü, dördüncü takımları
nız hani? ... 

Yıkıcı, fena maksatlı mille· 
caviı basına mil~aade ~dilme. 
si ve hattA onuırın nasıl bir 
düşünceye dayanıldığını bil· 
mediğlmiı bir fekllde maddi 
yardımlar görmesi bize çok 
hazin gelmektedir. 

Biz bu işin ınesul şohslyet· 
]erinden bu hususta cevap bek 
Jiyor \'e hiç olmazsa bundan 
~onra artık bu işe nihayet ve· 
rltmesini istiyoruz. 

-- - ~ - _'!il _!!ilim 
HQS MEMQ - Kim geliyor, Boncuk Baba? AKŞAM 

ıutı,ı·os KAZASAN 
FUTBOL 

Akeam Dikkatler ıütunun. 
da yazıyor: 

Geçen sene, futbolde her 
iki de\'renin hasılatı 379.733 
llra iken. bu sene, yalnız bir 

devrenlnki 360,193 lira olmuş. 
Gecen sene, iki devrede bil· 

)ilk kulUplcrin hisselerine 
düşen miktar ıuymus: Fener
bahce 58.724, Beşiktaş 56.~75, 
GalatB!aray 46 496 lira. 

Bu sene yalnız birinci dev· 
rede: Fener S2.200, Beşiktaş 
45.04S, Galatasaray 47.845 li
ra almışlar. 

YENi ISTANBUL 

ZARARLI DASIS 

Habip Edip Törehan, Mı
lat)·a suikastı miinuebetl} le 
birçok hakikatlerin mtydanı 
tıktığını söylüyor, diyor ki: 

ıHcr halde biz bu memle. 
ketin hayatı pahasına malo· 
lan büyiık lnkıllbı birkaç sof· 
tanın. birkaç ııcririn dağıta
cağı fesat ile ıehlikeye koya· 
ma)ız. Buna. dünyanın en hilr 
memleketlerinde bile mı.iua. 
de olunımaı. 

Son hadiselerin bize göstrr· 
diği acı hakikatler artık yolu. 
mum tAyin elmrk mE'sulive· 
tini vermektedir. Bunu yııpa· 
madığımız ve fesat ocıı kl:ırı· 
nın söndürülmesinin onü:ıe 
geçmediğimiz takdirde, hiç ıs
temediğimiz bir takım ft'ilket. 
!erin uzak olmıyacağını ou. 
yük bir endişe ile söylt!mek 
zaruretine düşüyoru7.. Halbu. 
ki feyizli Türk toprakları üze
rinde yaşıyan necip Türk mil· 
Jeti, feyizli bir istikbale nam· 
zettir ,.e bu onun en büyük 
bir hakkıd~"D 

31 Atalık 1952 Ke5ldeslnde 

Türkiye Kredi B·ankası 
İstanbul 
Beyoğlu 

İzmir 
Adanı 

BilyOk Postahane k:ırEısı 
htik141 caddesi No 339 
BUyUk Kardlcah Han 
Özler caddesi 

Mes'ut tdlhlinln tercihine iöre 
1STANBUL · fZMtR veya ADANA'da 

BAHÇELi BiR EV 
veya karşılığında e\'in bedelini veriyor. 

Bu keaideY• ıs tirAk ı,ın en ıec 

Bugün akşama kadar 
IaO Liralık bir hesap açı nız. 

hesabınız varsa arttırınl%.. 
Pek çok kıymetli ikramiyeleri havi olan 

19~3 keşide pllnımıt yakında ilin edılec:ııkUr. 

Büyük Sanatklr, hayali oyunlar Ustadı 

ZAT i S U·N G UR 
Bu akşam 

Kadıköy YU RD S i nemasında 
Sut 21 de 

Cumartesi uat 15. Pazar 14 ve 16,30 
matineler 

, 
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---" •• baııcı gö%ile Tiirki ye : 
Bı• ~_..,..,~'""'""~~"'""""~~---._.. 

''irkiye büyük gelişme 
ııkinlarına sahiptir,, 
diyen Pakistanlı gazeteci, «Fakat bir çok bakımlar
dan da endişe duymaktayım» diye ilôve ediyor 

stanlı gareted Wares i . 
n gazetenılı için hazır· 
ı makalelerin iiçiinciı u. 

'e sonuncusunu bugiin 
ıtedbonız.· 

nıstrong un Boz Kurh ad· 
lı kıtabını okumuş olma

' rağmen, Turkiyeye gelır· 
n Mustafa Kemal Atatiırk'e 
r~ı scvgı \e ha~ranlık duyu· 

ordum. Mıhonlarca Pakıstan· 
'e H ntlı de, benım gıbi, A. 

tatürk kar ı bu~uk bır saygı 

du~arlar, fakat 200 ltla ~akın 
bır zaman, )abancılar tarafın· 
dan ıdarc edıldiğımn için, ıçi· 
mızdcn pek az. kişi, Turkiye, 
Turkler 'c Ataturk hakkında 
c aslı bir bılgi edinebılmiştı. 
Bır çoklarımız. haltıkati öğren· 
mek ımkanından mahrum kal
mış, bıldıltlerimız Armstron
ı;un a:Boz. Kurt. u ı;:ıbi kötü 
nıyetle ~azılmış kitaplarda soy
lenenlere ınhısar etmıştı. C*> 
Türkı;ı;e)e karşı yakınlık duy· 

mamızın ıkı sebebi vardı. 
B rıncısı Aradakı müşterek 
mu lUmanlık bağı; ıkınml: Bi· 
zım de bır ıstıkliıl mücadelesı· 
ne atılmıs bulunmamız. 

Osmanlı hükiımdarlarının 
d:.ıkk!nlarımıım 'e kahveleri· 
mızın duvarlarını süsleyen re. 
sımleri, bızlere, eski sunlerde· 
kı kendi şereflı mevkiimizı 
hAtırlatırdı; 'ie Osmanlı salta· 
natı sona crdıkten sonra da, 
i\tatilrk'un hemen her müslü· 

man e\•ınde rastlanan resmi, 
bızler Jçin, kendı mücadele· 
mızde bir ilham ka)nağı teşkil 
cderdı. 

r urklye) i ıkı defa ziyaret et-
t m. Burada ıkı aya yakın 

kaldım Yunan sınırındaki E· 
dırnedcn, Sunyc'nin yanı ba· 
~mdakı İskcnderuna kadar bu· 
tun memleketı otomobılle der 
}aşarak, en ücra nahi~elere, 
ko~lere gıttın. Memleketin ilc
rı gelenlerı) l\. koyliılcrle, oğ· 
rC'ncılerle. hukukçularla t nıc. 
4 m , c 'k<'ndıfCrıyle •rtırkıye· 
nın mazı ı. bugünkü durumu 
ve 1 tıkb lı hakkında uzun 
ho lu konuştum. Netice Jlıba· 
rı) le. Türkı) enın büyuk geli~ 
me ımkAnlarına sahıp bulun
duğu kanaatınc 'ardım .fakat, 
aynı zamanda. bır çok bakım· 
lardan da, endi~ du)m8ltta· 
yım 

Türkıycde, her gittığim ycr
dr, muslumanlık bissınin, son 
derece kuvveth oldu unu gör. 
dum hele Türk m safirpeh'cr· 
lığı ınsanı adeta rahatsız ede· 
cek derecede idi. Fakat müslü· 
manlı a otan bağlılığın teza· 
hurlerı, hrr zaman ve her 
~ rde avni değıldı Tlirkıye· 
n merkezlere uzak kalmış 

at bölgelerınde. musluman· 
h ı her hangi bir müslü· 

nıa Şark ml'mleketınde oldu· 
iiu kadar korfi korunc ve ıd· 
d lı b r &ckılde kendinı go · 
teti ordu 

Bunun bo~le olu$unda teh
i ke gdruyorum • kendi men· 
faatleri uğruna, muhteliC ziım· 
reler, bu hissi ıstismar edebi. 
lırler :\func\"\ erler arastndJ 

Yaıan: 

WARES iSHAK 

•• 
da, dıne kar~ı kuvvetli bır 
bağlılık hissıne rastladım; fa· 
kat onlar, işı makul bır zavi· 
yeden görüyorlardı. Konuşur· 
ken bana: cKalbimil: sizinle 
beraberdir. Sızın başınıza bir 
felaket gelecek olsa bllyük bir 
üzüntü duyamo diyorlardı. Fa
kat bu gıbi hıslerin siyasetle 
alAkası olamıyacağını da bili. 
yorlar; siyasi davaları aklı ba· 
şında, makul, milliyetçi kisiler 
olarak mutalaa edebiliyoı·lardı. 
Pakıstandaki ve)a dünyanın 
her bangı dığer bır memleke· 
tındeki miınev\'erlerın nazarın
da olduğu gibi, onlar için de, 
dın ve sıyaset apa)Tl şeylerdi. 

Maamafıh, bugün tahsil gor· 
müş. vasat bir 'furk va· 

tandaşı, his alemi ile politika 
arasında mevcut olması !Azım 
gelen farkları idrak etmek hu· 
susun da. eski> e naz.aran güç. 
luk çekiyor. Atatürk'ün dini 
reformları zamanında vatan· 
dacla ın daha \'azıh bir görü· 
şe sahıı) olduklarını sanıyorum. 
Bugünkü dunımun sebepleri 

malOmdur. Busun din mefhu· 
munu ''atandaşın zihnine yer· 
lestirmek maksadi~e devamlı 
bir ı;:a~Tet .sarfedılmektedir. 

Din alemi Turkiycde, kuvve. 
tini yeniden his~ettinneğe baş
lamıştır. Şimdılik bu kuvvetin 
tesiri ancak kısmen hisscdıl
mektodır; fakat şiddetlenmek 
ihtimali her zaman ıçin mev· 
cuttur. Zemin ~imdiden hazır· 
dır; ve .Atatürk'un ~ok cttiğı 
zıhniyet, ;ı;eni baştan orta~a 
çıkacağa benziyor. 

B enim soruşume göre. Türki· 
)·enın bugiınklı rejimi, ev· 

,,.Jkl rcjıınlcrc.', )anı İ met 
intıni \e Ataturk rcjımlcrıne 
nı:.peUc, dın mc\7:Uunda çok 
daha musamahakftr davranmı,. 
tır. Arapça ;>avaş ~avaş mck· 
teplcrc yeniden nüfuz. etmek· 
tcdir; ve dua şeklındc veya 
milezıinın miıminlcrc hitap 
lisanı olarak, c~ilere sirmış· 
tir. Atatürk Ara~ayı Türk~c
ye çevirdıği zaman, maksadı 
yalnız Arap tcsırlerini yok et
mek değil, ayni zamanda Turk 
mllliyet.çilığını de destekle· 
mekti. Halbuki Arapçanın g,e· 
ri geldiği u günlerde, bir 
Tiırkün, dunyadaki milyonlar· 
ca mlislümanla kendi arasın· 
daki rabıtanın tesirine kapıl· 
ma gayet tabiıdir. Ve yıne 
il' .uken. kutsal ibadet anın· 
d . Türkiye'yi müslüman alc. 
mının ıçinde sadece bır ufak 
nokta telAkkl etmesi de mııh· 
temeldir. Nitekim mfirtecıle· 
rın istedıği işte bu gibi hisle· 
n, kendi maksatları uğruna, 
ıstismar etmektır. 

Tıirkiye Cumhuriyeti kurul· 
duktan sonra, Atatiırk"e 

bağlı olanlar oy le düşunü' or. 
-----------------------~~~~ 

du: Jl ıç değılse bır l'Jhetten 
artık tamamen mustcrıh ola· 
bılırız; irticaın bu memlekette 
bir daha baş kaldırması tasa\'· 
'ur edilemez, Uıık Türkıye 
parlak bir ıstikbalin esığinde· 
dır! Halbuki, yakın bır mazı· 
de Ataturk'ün ihtılfılcileri Tur. 
kiyenin kurtuluşundan bahset· 
tiklerı gibi; bugiin de, mürte. 
ciler (miktarları az bılc olsa} 
ayni heyecanla, kendi ımuka· 
bıl ıhtilah !erinden bah edebi· 
liyorlar. 

Busun irtıca tehlıkesı)lc 
karşılaşmış bulunanlar, Ata· 
türk neslınl takıp eden nesile 
men upturlar. Aralarında gor· 
ellikleri mürtecilerin hepsi ih. 
tıyar adamlar değildir. Bir ço· 
gu ı;:eııç nesle mensuptur. Bu
günkü nesıl ümidini gelecek 
nesle bağlıyor. Fakat bır çok 
'·atanscver Turk kendı kendi· 
ne şu ualj sormaktadır: 

* a.,, dif, adale, sinir ağrılarını 
süratle teskin eder. 

Acaba gelecek nesil doğru 
yolda Jlerlemeğe devam edebı· 
lccck mi? Yoksa ileriki yıllar
da. Türk çocukları, İslam bır
hğının cazıbcsine mi kapıla. 
cak? 

Jll.. Grip ve Nezle ba,ıangıc:ında 
h11talıl}ın ilerlemesini önler. 

Bugünku Turk hiıkümetı, 
aşırı sağcılığa resmen muarız. 
dır. Türki)e, resıpen, laik bir 
devlel!ır. Memleketteki muh· 
telif unsurlara bahşettıkleri 
hurrıyct sayesindt.'. Cumhurbaş· 
kanı Celfıl Bayarın Ye kabine 
mensuplarının bugun, ekserı 
diğer memleketlerdeki lı· 
derlerın aksine, muhafız. 
lar tarafından korunmaları· 

na ltııum olıncıdsn, her taraf· r·············· .. ············································' ta serbestçe dolasmaları nı:ım· ' 

. EMLAK 

kundiir. Fakat, hır çok Türk· ! ISA ,. LA-NLAR ! 
ler. dın .taraftarla~:ın~ bu de· ! : 
rece l:enış bır hurrıyct balı- • : 
şctnıek acaba doğnı mudur, : ! . . ................................................................ . 
dl ,e soruyorlar. Dığcr taraf. 
tan, hlirrıyct aşıkları da ırtira 1 1 
barckelinı ezmenin en hı ~O· . 
lu tam bır hürriyete nıüs:ıadc Doktor ÇiPRL'T Cıld, Saç, Züh· BO. ATii.IK BETO!liAR1'1F. 
etmektir, dıyorlar. Bö~lc du· re,·i mıiteha,,sı~ı. Bl'~oğlu Posta Bina - Sirkecide, fabrıka, ardi· 
şunenlere göre, sustu.·uldukla· Sokak, Tel: 43353. ye.}e elverişli. Telefon: 23413. 
rı takdırdc, mıırtec.lcr, bu 
•cfcr de .. gadre ugradıkl.ırın: 
ıddiaya ba~tıyacaklardır. 

BF.RK E:\STiTl\S .. - nöntgen 
tetkık ve filmlerı çckilır. Fatıh, SEl.İi\Iİ\ 1<: Harem İskçle ı <o. 
Tel: 23915. knğında .No 13/15 17 No. nah· 

çclıevlrr satılıktır. Tel. 60644. 
<*> • Boz Kurh Turkbrclc 

satılmıyan ' e Turkçcyc terdi· 
me edilmemiş olan bir kllap· 
tır. Bu sebeple Ware'S i hala n 
~an ının ilk kı smı lı:ıkl. ı nıl:ı 
kısara izahat 'errncği fnyclıllı 
l.ıııluyoruz: 

Tiirki) enin iı.tiklal sa ,·:ı~ ı 1:ı. 

ferinden ,.e gerek iy:ısi, ı:c· 
rek içtimai sahalarda basardı· 
ğı hü,>ük gelişmelerdl'n, iirkf'n 

Ha tanın evınde portalıf rootgen 
le fılmlcri çekılır. Gününde \ e· 
rılir. BERK ENSTİTÜSÜ. 

n r. E lllP REKER - Tahlıl LA· 
boratuarı Fatih, Tram\'ay Du· 
rağı Feyzullah Ef. Sokak No. 6. 

RÖXTGE:'oi •nm \ \ ' t )TÜF.SSE· 
1'.-ESI Dr. Vasfi Yener. Beyoğlu, 
\merika Sefareti karşısı. Tele· 
fon 45400. 

mii tr mlekeci de,·letlcr, Hin· AKii. - Sİ!\'IR JIAST,\LA· 
eli tan ' c Paki-tan gibi millr.t· RI alkolıkler, Toksikomanlar, 
le ıin bunlardan habenlar ol· felçliler Duman Tedavi Kliniğin· 
ma ını u~gun görrnuyorl:ırclı .. de yeni usul -.e r.ıhazlarla teda· 
Bu elıcnlr., o rlPnin polit ik:ı· vı edilmektedir. Bakırköy İncir· 

GÖZTIWEDE ,\TILJK. konfor
lu kii$k fevkaliıdc manzara. Mü· 
racaat: l\loda Bc~bıyık 18. 

ımE~KÖYDE .S,\ Tll.IK tram. 
vayla trene yakın 24 döniıın ar
sa. Telefon · 81286. 

1 - Kadıköy İskele Meydanın· 
da denize nazır Apt. arsaları. 

2 - Nişantaş Amerikan 
hanesı eh arın da deniz 
Apt. Villa arsalan. 

3 - Beşlkta (Çırağan Cad. Sed 
ıistiınde Boğaza \•e Marmaraya 
Mklm Apt. arsaları. 

ı trahı , Türk inkı15bı , .e Ata. li asfaltı No. 51. Telefon: 16 • 
tıırk'ıin şah~iyeti , müstemleke 184, Muayenehane: Fatih, Fev-
halkına, nnlış aksettirilmişti . zl-pa~:ı Cad. 2501 1. -

4
----..,·-k--k-.--y--· _h_l_l -d 

~ . .. - na ·ır oy. enıma a e e 
Turkiyenırt ha~Tet ,·erıd kal· h ta h d · 
kınması .. halka t kiit_a ... bir mi· I wwu:•<ıJtrtM a:s~l~~- S.}Ona em enızc yakın 
al teskıl C'der, 1ı hnıyrth lr: r. \l \:\LAR \ FIRS~T _ ınsi -
lıl:ırecller. «Iloz Kurb gibi ki· 1'· ' ·1 k•d '' b 37., k . 5 - Emlrganda. Boğaza hakim 1 

1 • • ız na) on a ın çora ı ,, u. . . 
tap arı nıenfı hır propa~and:ı l\t d'l • 

8
. ld (400) mctrclık n lla arsaları. 

aleti nlarak kullandılar. nuna ruşa J en ı eı ımon e. ---. ----------
mukabil , At:ıtiırkü -ve inkılaıı · ::nE~DiI.Cİ shıo~i - ) fahmut 6 - Sışlı meydanında ana cıırl· 
larımm hald ki repheleri ·Je ta. paşa Dllberzade karşısı Küçiık ~ede ark~_sında ~ok~k altı kat 
nıtan r. erleri, müstemlt!kel çorapçı Han l'\·o. 20. ınş:ıata musııadelı esı bulunmaz 

ere arsa 
ı.rıkmamağa çalısfılar. DAK TJ:RZl'de ısmarlama elbi· · 

'1e11ıbeı•lit ı • d·ı· • \ B f k • d se, palto, trençkotlar 8-10 tak· 7 - Bü>Ukadada Nizam kara· ~ 0~ OJJ~f I• e 1 1 :!01 a f esır e sitle. Tel: 49267. kolu karşısında çamlık içındc 
GOMLEKÇl D lı:;i'te ısmarla· arsa. 

dan 'ı.. 
30 mıı. 

yanname, 
başlar. 

Boynu kesı"fmı·ş ma gömlek, pijama 6 taksitte. Yukarırla yazılı 7 ilanın mıira· 
Beyoglu Parmakkapı imam So· <'aat adresı: Fermcneciler, Ali· 

B 
kak 4. yazıcı sokak Gliraç Han No. 214. 

ir çocuk bulundu RENK ~l.\GAZASI nı unutma· Telefon: 
40376

' 

llunııt Jluı a& rlmhJm .}'ınız. Eğer iyi \'e ucuz 'iyinmek 
isterseniz. 

SATIUK - Sultanahmet Ta. 
vukhanc sokakta 97.5 metre ar· 
sa iki kala ızinll Di\'anyolu -
148. 

.. - . - " ........................ _... ... - ... -............... ......,._, ....... .......-~-.-. ..... ....-·.,,-.}---
LONDRA MEKTUPLARI J 

Mau Mau'lara karfı 
keçi ve büyücü 

L ondra, A~~lık - Geçenler~c ,- Yazan : -, 
bu::unku mc\'Zuumla ıl· .• 

~ili son derece hoş bir fıkı·a 1 Q E " d 
okudum: Harpten evvel, genç zcan rgu er 
hır İngiliz kızı Macaristaıfda ı.ondra Jlusust :\luhabirlmlı 
tatilini geçirmekle iken bır :....-----------
J\lacar delikanlısı ile tanı~ır. 
Kısa zamanda se\'lşirler, c\'lf'n 
miye karar \'erirler. •Falrnt, 
der erkek, bir gUçluk \'3r. Ai· 
lem çok milteassıp~ır. E\·lcn· 
memize belki itiraz ~der.• Kız, 
gayet safiyane, • Nlçi!:t? • diye 

~ sorar. F.rkek, • Eencbisin do 
~ ondan•, clıye cevap vzrı:-. K,z 

~ 
hala sMıyetle, • Ben e\'n°bi ete· 
ğillm ki, der. Asıl .!cncbi o1:m 

da şehirlere giderek b ara· 
mak. Her iki ihtimal de yerliyi 
mes'ut etmekten çok uzak. 
Memlekette geniş çapta sana· 
yi olmadığı için işçiye ihtiyaç 
yok. Dolayıslle. şehirlere gi. 
den yerlilerin büyUk bir kısmı 
işsiz kalmıya mahküm. İş bula
bilenler de o kadar az para a· 
lıyor ki, yatmak ve yemek ı;: ibl 
en miibrem ihtiyaçlarını ltar· 
şılayamıyorlar. Böylelikle Şe· 
hirlerde yersiz yurtsuz, !~siz 
ve aç binlerce yerli birikiyor. 
fnglllzler, kabile harplerinin 
ve salgın hastalıkların önün'. 
geçtikleri için, yerlilerin n üfu 
su bir taraftan da artmakta 
nllfus arttıkça. topraksızlık ~e 
işsizlik sıkıntısı da ayni ni3· 

sensin.• Erkek, şaşkın, •l\taca
ristanda da mı?• ıiiye soın. 
·Tabii Macarıstanda da• eler 
kız. 

Derin 
Farklar ..• 

; 

ın~iliz ecnebi değildir ki ... İn· 
giliz, fngillzdlr. :\facni~tan· 

da dahi ecnebiliğini ~lbul et· 
miyen İngiliz., müstemlekelr.r
dcki durumu nasıl ı;:öriır, dü· 
şünün. Malaya İngilızlerindir: 

\ ' bette eoğalıyor. Maddi sıkıntı· 
' sını halledemiyen yerli, siyah· 

!ara yapılan muameleden dofa. 
yı bir de manevi sıkıntı edini· 
yor. Ve nihayet bütün ;i;ni:'li· 
ni l\Tau Mau gibi bir harekette 
görüyor. 

Kenya Jngilizlerindir. Yerli 
halk? Onlar, fngilizlerln ~·arıın 
da tabii ki ecncbidirler. :\Ia· 
layacla. Kenyada dahi. Hele 
Londrada ... Birçok pansıyon· \"akalanan .:n au l\lau'lardan hiri 
lar, gazeteye ilan ,·erirkenı 
•Yalnız beyaz kiracı alınır• di
ye yazarlar. l\tustemlekelerde· 
ki düzensizlığin ba~lıca sebep
lerinden biri şüphesiz. ki bu 
tarz düşünüştür. Maddi şerait 
yerliler için miikcmnıel dahi 
olsa, yerlı ile mllstemlekeci a· 
rasında böyle derin farklar ya. 
ratılmasına mahal \'erilirse, dü 
zensizlik gene kendini göste· 
rir. Kaldı ki maddi şerait hiç 
de memnun edici değil. Hal· 
bukl bu insanlar da Britan.va 
pasaportu kullanırlar, İngilte· 
re kraliçe i bu insanların da 
kraliçe~idir. Devlet bir olun. 
ca .o devletın altında toplanan 
muhtelif mılletlerııı ayni hak· 
lnra sahıp olmaları ıcap eder. 
Eğer ayni idare altında topla· 
nan ayn ırktan veya mezhep. 
ten bütün insanların emniyeti 
hem mAne' i, hem de iktısadi 
bakımdan temin edilemez. ve 
bütün o ınsanlar haysiyetleı·i· 
ni muhafaıa ederek yıışadık l a· 
rına kıına':ıt ~etlremezierse. 
ınııztarip olau ~ up tabii ki baş 
kaldırır. f şte Kenyadaki Mau 
l\lau hareketi • bütün vahşeti· 
ne, bütün gayri insaniliğıne 
ra.l(men • öyle bır grupun gos· 
terdif:i tepkidir. İptidai insan· 
lar oldukları için mü<'adele 11· 

ı:ıılleri de iptidaidir. Hem eğer 
İ ngilizler vaktilc kendilerine 
mecleni ınııh:ılefet usullerini 
öğretmiş olsalardı, belki de 

Fakat hUkOmet sadece l\lau 
ilfau'yu susturmayı is edinir 
de, ıslahat yapmayı ihmal e
derse, l\tau l\tau, beyaz. \'C yer· 
li, her iki tarafın da hoslanma· 
dığı bir tedhişçi grupu olmak· 
t:ın çıkarak milli bir gerill!l 
kııY\'eli halini alacaktır. İlk ış 
olarak Kıkııyn ha\'alisindeki po 
lıs sayısını 150 den 700 e çıkar· 
dılar. Emniyeti temin için bu 
lazımdı. Fakat arkasından İn· 
giltere Müstemlekeler Bakanı 
lllr. Lyttclton Kenyaya gitti \'e 
on beş gUn kaldıktan sonra İn 
giltereye dönerek, l\Iau ;\fau'· 
nun •iktısadi ,.e içtimai serai· 
tin kötlilliğü neticesinde doğan 
bir hareket olıruıdığını, sadece 
hıristıyanlar ~e Avrupalılar a· 
leyhinde adi bir gangster ha· 
rcketi olduğunu• söyledi. Ve 
bu sozleri yüzünden. meselenin 
aslını görmek istı:ren birçok 
gazeteler \"e ımıhalcret azaları 
tııraJınclaıı tenkirl edileli. Eski 
dl'fterler karıştırıldı. \nlaşılclı 
ki. Mau l\lau',nun me\'cucUycti 
on senelik imi!;. Hukumel bu· 
mı bildiği halde ciddiye alma· 
mış. ııısı de, bir komisyonun 
bugünkü durumun doğacağını 
işaret eden bir raporu da f:ızla 
<'idrli) e alınmamış. Kenyava 
başka bir tetkik heyetinin :;ön 
dcl'ilme i kararla~tırılrlığı hal. 
de heyet lıentiz gönılcrilnıemiş· 
tir. 

bu~ün başka tarzda tepki gös· 
terirlerdi. l\teseliı. )erlileri tem Toprak 
sil eden •Kenya Afrikalılar Bir Dhası 
liği • isimli siyasi cemiyetin hı.i 
kümet tarafınd:ın kapatılacağı, B undan ewelki mektubumda 
,.e ileride, gene hlikünıelin nılı da yazdığım gibi on beş 
n:ısip ;ördüğü yerliler tarafın. bin beyaz on ıki bin mil kare· 
dan kurulmasına müsııade edi· lik toprak işgal ediyorken, beş 
leceği rivayet olunuyor. Böyle mılyon yerli sadece elli iki bin 
bir hareket yerlıleri açık mu· mil karelik bir arazide oturu 
halefetten büsbütün mahrum yor. Yerlilerin ekserıyetl top· 
kılacağı gibi, bütün yerlileri rak sahibi değil. Halbuki top 
• 1\tau tau'ya dahil olmıyan· rak bu insanlar için yegane 
ıarı dahi • hiıkumetin aleyhine maişet yolu olduktan maada. 
çc\'irecektir. ayni zamanda da mukaddes bir 

şey. Yerlinin ccmiyrttckl mev· 
~a~.ik_atler kii, toprağı olup olmamasına 
Ortulur~e... bağlı. Topraksız bir yerli için 
K enyada Asayiş en kısa za. seçecek iki ynl var: Ya bir be· 

manda temin edilmelidir. , yazın çiftliğinde çalışmak, ya 

=I Dünyada neler oluyor' I== 
Garip bir iddia 

Arjantinli meşhur armatiır olan artıst eski şıklı j!ı bı rakmı s· 
Dodcro'nun Fransanın Biarritz tır. A\Ttıpa)a yaptığı son seya
şehri civarında bir satosu vardı. hattc ancak on iki kat elbi e 
Bu şato yüzünden armatorün ve (frak ' e smokin hariç) 3 p:ırde. 
Evita Peron'un varisleri arasın· sü, 3 p:ılto getirdiği bildiriliyor. 

Islahat 
Hareketleri 
K enyada mutlak AsAyişin te· 

nıinl. topraksızlık Ye Issız. 
lik meselelerinin halline. Ye 
siyah . beyaz farkından dofr.n 
nefretin ortadan kaldırılmıısı· 
na bağlıdır. İngiliz. hıikutnetl 
de> bunu kabul etmiş b!.!lunu· 
yor. Islahata şimdiden ba,lan· 
dı Önümüzdeki beş yıl ic\nde, 
bes milyon sterlin kıymetmde 
inşaat yapılarak e,·sizli~ln ö· 
niine r.:eçilmiye çalışı lacak. 
Sonra. bu yıl eğitim için bir 
milyon iki yü1 elli bin o;terlin 
harcanacak. ( rn46 yılında P-li· 
time sadece 150 bin sterl in 
ayrılmıştı.) Ve hepsinin mü· 
himmi, eski Bihar Valisi Sir 
Hugh Dow'un başkanlı~ı .:ıl · 
tında bir komisyon Kenyad:ıki 
durumu tetkike memur edildi. 
Komisyon bilhassa şu m~se
leler üzerinde dura<'ak: 

1 - :'.\fodern ziraat u~ullf'!rİ· 
nln tatblkı ile hA!en ekilmek 
te olan arazinin daha verimli 
bir Mle sokulması. 

2 - Toprağın en verimli hl· 
1f' getirllebilme~i iein yerlile· 
rin an'ane\ i usullerinde baıı 
değişiklikler yapılmasır.ı temin 
etmek. 

::ı - Halen kullrnılmay3n 
bw arazinin kullanılır hAle ge 
lirilmesi. 

4 - F.ndiıstrlnln gelişmesi. 
5 - Ziraat ve enılüstri icçi· 

lcrinin hayat se,·iyesini yük· 
seltmek. 

- Nüfusun çoğalmasın· 
elan doğan sosyal problemlerin 
tetkiki. 

Riiyüciiletdrıt 
istifade-

H ükümet bir taraftan da yer 
liler arasında p.1:-.ı ile bil· 

) ücüler tutarak, yakalanan 
Mau Mau mensuplarıııın v:ık· 
tile cemiyete girerke:ı e ttikleri 
yeminden kurtulabilmeleri i· 
çin gereken merasimleri ter· 
tip ettiriyor. Bliyünün ie1pla· 
rına göre, böyle merasimlerde 
bır keçi keserek kanı ile bir 
takım işler yapmak lA?Jmmı ş. 

Her gün yüzlerce yerlinin bu 
merasime tabi tutulduğuna gö 
re, epeyce büyücüye ve keçiye 
ihtiyaç olsa gerek. Geçenlerde 
bir milletvekili, mecliste, bil· 
yiicülerin \'e keçilerin İngiliz 
hükumetine kaça maloldutunu 
sordu. 

Kaııada elçisi 

Onsözll 
madde, ayn 
insanlar hU 
l:ır bakımı 
.Akıl ve 'i 
ıbirbirler' 
niyeti 

SATILIK Ki'RK - Avrupadan 
"elmiş yeni pöti~ri manto. Tel: 
81286 . 

Balıkesır. 9 - Bugün şehri· 
mız sa\·cılığına bir cinaJ:et Ih· 
barı yapılmıştır. Bu ihbarda, 
merkez kazaya bağlı Taşkesiği 

köyünde oturan ve koca ı Kore· 
re gitmiş olan 19 yaşında Sa-~ 
nrm Ka~ramanın, bir _kaç gun ŞOFÖRı.ırnr: ;\IÜJJ>I: _ A· 
CV\ el dünyaya getırdığı kız ço ı merikan hasır dö.emelcrimiz 
cuğunun boynundan kesilerek gelmi•tir • 

F:)ILAKÇi OS~IA~ SÜSLÜ _ da ihtilaf çıkmı~tır. Meselenin Ayakkabı ve gömlek miktarı da 
Her nevı emtak alım ve satımı mahkemeye aksetmesi muhtemel eskisine msbetlc azdır. Yalnız 
Telefon: 29974 dir. kravat dört düzine, yani 48 ta-

Ier.• -- _ Dodero, Evita ile ~ıkı dosttu, nedir. 
2r 

?lyf' 

,. oldfi~li bildırılmi~tır. 1 .Ma;pu~çular Bil.> ük Şışeci 
,;ı. Sa,·cıhkça çocuğun cesedi bul han. 13. 

BOZKURT mıı.;\KiN - Haliç· ı kendi~inı. bi,rço~ defalnr kösk_Hne Londrada Kral içenin iştİ· 
tckı son kalan 3500 metre fahri. \'e nıarrıtzdekı ı;atosuna da,·at 1 k • y • b " .• -
ka arsa 1• Telefon: 83532 etmişti. Bu milnaschetle gönder- ro ettıC11 ır mu .. amP.re 

diği mektuplardan birinde şato- Maurıcc Chc,ali<'r su sırada 

,. duı ulmuş, hakikaten boğazından1--~--------~ 
kesılerek öldürüldüğü gorulmllş MIKA Al\IrJ.tFIKAT~RL~RI 
tür. Sanem ifadesinde, kocası h.e~ zaman ele geçn;ez . .5ıp~rı~le. 
Kol'cde Jken hala5ının oglu l\hır rınızl evvelden bılclırınız. \ .Kal
tazadan bu ı:ocuğa gebe kııldığ ı . dırım 79. Gal:ıta. 

nOZK URT ımı,AK ipotek 
mukabıll 24 saatte para yl'tisti· 
rır. r ak im, Abdülhakhamit, 
Tel. 83532. 

zı 

t tanbulun sayılı anıtlarından Çe~ i rlltasın bir muddet önce 
mıl\'ııttne inin bozulduğu H'. tt!hlikl":rzettlği anlaliılmı tı . Yapı . 
la n incrlemeler sonunda Çembrrllhşın nnarılmağa Dltıbtaç nl 
duğu gorülmfiş \C iskeleler kunıhrak ça lı uıağa ba$lanmı ştır. 

Rc!lmde Çemberlitaş tamir •dilirken gonılmcktedir. 

tel t! ltb!tZl?!JZfA 
SEYHA~ :\',\KI.l\',\ 'f l,t:\Jt. 
TED Galata ambarı: Tel 41641 
Sirkeci ambarı: Tel: 24180. -

nı, kocası bu kere Korcclen dö· SiYASET .\ltTIK O\'U~CAK 
nünce bır rez.aletl önlemek için olmaktan çıktı Karşınızdakinin 
halası Koku'nun çocuğu keserek maksadını keşfetmek için satış:ı 
(;ldürdüğiinü ıddıa etmıştır. Ço. çıkarılan .Sc\•gilınizi tanıyor mu. 
cuğun annesi ıle Koku te\'ki! sunuz. adlı kıtabı alınız. Bayilere 
tıılcbıle sorgu hfıkımliğıne 'eril önemli tenzilAt. Fiatı l liradır. 9 YH, ÖNCE Adanada doğan 
mi lerdir. P. K. 34 Fatih. Seyhan Ambarı bugü n 9 şu be, 

Bingölde bir hırsızlık f RA~S.\Dı\ T ÜRK OTEl,İ- 30 acentası ile memleket nak lı · 
«40 RavıneP, nıc Ste Cathcrinc yat hıznıetiııdcdir. 

tahkikatı 

Bın;;ol 9 CT \.) - Bir nıüd· 
dettenberı devam eden ı::ızli tah. 
kikat neticesinde Sular İdaresln· 
de 100 bin lıralık bir suiistimal 
hAdisesı meydana çıkarılmıştır. 
f t'ldıaya gore idarenin Levaıım 
müdUril Cemal Kalpakçı, hA'lı ' 
ile ilgilidir. Ve dun kendisi Ve· 
kAlet emrine alınmıştır. l\fumai. 
leyhın ;>erıne Sular İdaresi Ka· 
dıkoy ~ebekesi mudıirü İhsan .. e. 
tırılml ti 

Cannes 'cı.e Cannct). 1 -~- ---~·--
SAT//.//( ES Y.4 

ORTAK .\R.\~ll'OR - Eczahıı· 
nem \"e mustahzarlarım için ser· 
maycdar arıyorum. Telefon: 
62063. 

r 
S.\ ı IUK mükemmel Oldsmoblle 
1949 hususi 33000 kilometre. Ah. 
met 1\loda Beşbıyık 18. 

••••• Eczanelerden ısteyınız. Fıatı 1 Lıradır. 

su için: ·Burası sizin malınızdır, Londrada Princc's Theatcr'de 
istediğiniz gibi oturabılirsinız• her akşam bir numara vapmak1a 
diye yaznııstır. Evila'nın Yarisıc. ,.c rok alkışlanmaktadır. 
ri buna dayanarak şato iizerindc lnı:iltcrc Kralic:<'si Eliı:ıheth 
hak iddia ediyorlar, Doclcro"nun btı ti) atroya tıit.lı»n"m ~ fık"t tıı 
\'arislC'ri i<e yaıılanlaı ın bir ne- ııııım•s arti<t T>ow•las Fnir 
takel eseri olduğunu söylüyor· hank 'ın rllıvelini kahııl rrl"rl'k 
lar. artıstin l'\'İllf' J?itmis. <'hPvıı lier

Runlar, Doilcıro ıle bırlıkte iş vi or:ırla dinlerni<tir. o akc:amki 
yapmış olan Evita'nın birçok ta- suaredl' başka 1d\'<!~lılrr dr \ar 
ahh.titl,erini yerine getirmediğini dı. Kraliçe o kadar cğlenmi tir 
idd ıa ederek alacak davaları aç· ki vere atılan kiıçük bir sille 
mağa hazırlıınıyorlar. iizerınr rıturmustıır. Bıınun iİ7<" 

Menjou, sıklıktan 

va :u~ecmis! 

rine hutiın dtıvetlill'r şiltelrr tİZf' 
rinde oturmuşlardır. 

Calı!ikan hir kadın 
Tanınmıs film artisti Adolphe Ba\"Verada 30 enPıfeıber· 

Mcnjou uzun muddet dünyanın evli olan bir kadın şunlarla mes 
en şık erkeği diye tanınmıştı. ~ıl olmuştur: 
1925 sene.sinde çıkan bir )'azıda Sekiz <'Ocuk dol?urmus. aileci 
artistin her sene terzisine 300 irin 56 !)00, misafirler irin um 

Kanadanın Ankara büyük elçili
ğine yukarıda resmi ıörülen 
Herbcı t O. :\1oran ta) in edilmlıı· 
ti r. Yeni biiyük elçi, 1947 de Dq 
İ•ler i me.sldine girmiş, 19i9 da 
Di rleşmi ~ :\Tilletlerdeki Kınadı 
he3 etin<' müşavirlik etmiş, sonra 
Dış İoıleri musteşar yardımcm 
olmuştur. llerbert O. &loran, 
Toronto Üniversite inden mezua 
olup ihtisa ın ı korporuyoıı hu• 

kuku üzerinde yıpnuştıt. 

&terlin (3000 lira) verdiği bildi· defa yemek nMrmi~. 7,8!)0 t?ato miş lıa~"Vanlara 1.314,000 defa 
rılivor<hı. ''annıı~. evini temizlemek i•i\ iP ., vemek vermiştir. 

Men.iou'nun dıizinelerle elbl- 43 15!!0 11aat uğra<mı~. c:ncııkları 
~esi. :riizden faıla gömleği. yfü. na 200 koshı'll, ~M yiin <'aket h'.1 Kadın bütiın bu ıt1e gııt iyeti~• 
den fazla ayakkabısı \'ardı, 60n J:ırlıımı . •ift rorap örınüs. rağmen herglin hatıratını yıımıü 
zamanlarda yaşı epeycP ilerlemiş 2,800 t ·'muz yetiştir· ıçin \'akit bulmu~tur. 
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Ga: etecifer Ceıııiyetiııdeıı BAŞMAKALEDEN DEVAM 
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Paris'teki <dön Türkler» in memlekete 
iadesi istendi 

e birisi, ne ötekisi! 
ıin Reyaııttan A. C. imıaı;ıyle 6Ö)·le bir ınelıtup aldım: 

1 
•Vatan'da •Bir çare bulmak l~zım• ba~!ıklı yazınızı dik. 

& okudum. Bu yaıı bana bundan on beş, yirmi gün önce 
be 1?1deki Opera binasının devlet parasıyle tamamlanaca~ı 

rı üzerine yazdığınız: fıkrayı hatırlattı. O fıkranızda • Bu 
aya ba6lıyanlar i~i bilyilk tuttular• diyordunuz. Taksim Be
ıye gaılnosu da Opera binasına ba~lıyanlann eseridir. Bu 
ıno Yapılırken kopan kıyameti yakından takip edenlerde-
1 · O zaman •Kel ba~ şim~ir tarak!• diye \'asıflandırılan 
edlye gazinosu bugün bu nc\•i ihtiyaçlanmııı karşılayamı
lk durumdadır. 
l>olmabahçe stadl omu da Belediye ı;:aıinosunu yapanların 

tldir, \'apıl.ırken koparılan yaygarayı siz de hatırlayacak. 
ız .. Aradan çok nı zaman geçince tevsii zaruret halini aldı. 
llrııdekl Opera binası hakkında yazarken •Bu binaya baş. 
b~r isi büyük tuttular• cümlesini güzel sanata dılşm:ın Qç 

in yobazını (m:ıllım ya bugiln memlekette benim gibi 
ll~p yobazları da var) memnun etmek için mi kullandınız, 

l Belediye gazinosu ve Dolmabahçe stadı yapılırken dU· 
llleden J..-onutıanların ruh haleti içinde misiniz?• 

i Aı.iz okuyucuma kısaca re\·ap \·ereyim: Ne birisi, ne de 
lst. .. Taksim gaıinosu yapılırken )aygara koparanlar ara. 

da bulunmadığım gibi Dolmabahçe stadının yapılma'iına da 
ı etmedim. Opera binasına gelince, bu gibi blnalann ıu. 

~ıuıu takdir edenlerdenim. l'alnız ölçüyü kaçırmamak ~ar
··• Opera binası yapılırken buna dikkat etmediğim;, ln-

tııı bir müddet onra dunnıısıyle mf':ydana çıktı. Bl'lctliye 
tırara ba&\'urdu, basın toplnntılannda birçok kombinezon· 

'ı:n bahsedildi, fakat lüzumlu para senelerdenberi bir tür
tılunamadı. Bu suretle, insaata ba~larken mali kudretlml
loıönünde tutulmadıtı anla~ıldı. De\·let yardımı olmasa)"dı 
1 uıun müddet bugünkü ,·aıiyette kalacaktı ... 

llu ınfinasebetle bir noktaya daha tema& etmek fstl'rlm: 
sJ~ R.eledlye gaılnosunun faydalı bir eser oldutunu lı:a· 
tdıyorum. Fakat burası lüks bir yerdir; herkesin lı:eıeslne 
tisli değildir. Acaba halk tabakası irin de bu tanda bir 
o \'Ücuda geUrllemez mi~ 

Enis Tahsin Til 

.p. Meclis Grupunda 
cıpılan görüşm.eler 

/ 

rtiferin iktidarda iken para ve mal iktisap 
trıel'f!eleri teklifi bir heyete havale edildi. 
( • • Ilıuıı.ı .&luhabınmt:dım 

11 
lra. p - D. P. l\Ieclis gru· kabul edilmesinin, Meclis Jı:O· 
Riln Hulusi Köymenin re· misyonlarında sürünmemeolni ön 
~e toplandı ve çe~itli me· liyeceğini söyledi. 

l'ı go.rUGtU. . . Başbakan Adnan l\lendcı·e5, 
llu i~gal eden en mUhlm Ahmet Giirkanın ttkllfi !le Falı. 
• l<onya milletvekili Fahri ri Ağao~lunun bu teklifinin da· 
lul!un, siya.st partilerin ik· ha evvel parti tarafından seçile· 
n iken her ne sur.etle \'e cek bir komisyonda tetkik e'1iJ• 
,
1
e olursa ohun para ve meslnin yerinde olacağını an· 
tııafıarı ve iktisapla bu. lattı. 

41.lrının men'ine dair olan Bunun Uterine, teklifin , parti 
ltklUi :idi. umumt idare heyeti ile Meclis 

~ 4ğaoğlu l!!ltllfinln mak· grupu idare heyetinden mfite· 
iıah ederken, Halk par- şekkil b1r heyete havaleaı ka· 
btıyük Rrvetlcre sahip rarlaştı. Bu heyet teklifi tetkik 

llnu, 'bu ser\'ctleri Azaların edecek ve bir llyiha metni ha· 
•tiyle tetnin etmediğini, zırhyarak grupa verecektir. 
bir seçim için milyonlar· Fahri Ağaoğlunun bu teklifin· 

ta h•r~adığını söyledi. de. Halk partisinin sattığı, hibe 

Dile olan suikast 
(8151 ı incide) 

Atatürke bağlamağa yt?ltenenler, 
tarihi hıldkatlert inld'lr yoluna 
sapıyorlar \e blırük lnkıliı> li· 
derinin h.itırasına l'n büyıik hür· 
mt'tsizliği gösk'riyorlar. 
İnönünün :mm şefliği zama· 

nında yapılan üçüncü terriibede 
akıl n hikmetin kapları pek 
geç keşfedilmiş \ 'C memlekrt bir 
aralık çok ıararlı bir şekilde bir 
Babil kulesine çevrilmiştir. Tak. 
rir 3 erine <önrrııe>, acele yeri· 
ne <ivedilik), JıAklm yerine (yar· 
gıı;> drmeğl, yaşıyan dilde mu· 
kablli olan kelimelerin yf':Jlnc 
(Öz Türkçe) diye Fransızca keli· 
me)i marüet sayanlar, umumi 
ha ·atta hem feci, hem de gü· 
lünç bir istibdat kurmuşlardır. 

B ugün tutulması lazım gelen 
ameli yol, 19-15 te yapılan 

fuzuli tasarnıfu ortadan kaldır· 
mak ve normal hali iade edtrek 
resmi llsanımm uydurma dilin 
kalıntılarından kurtarmaktır. Dil 
anarşisini ortadan kaldıracak 
ııren ipler, bir ıiyasi partinin 
Aitti olarak hareket etml~·erek 
\·e ilmi esaslara sadık kalarak 
bir dil kurumu \·eya akademi 1 
tarafından avrıra te bit ~dillr. 
Anaya~a~·ı u'·durma dilden yaşı. 
yan dile kelime kelime çevir· 
mek ~olunda telemıattı bir 
miinakaşa Büyük Millet lecll· 
sinde açılBrak chırı;a, pek tnk 
7.nman ka) bol ur 'e l~in içinden 
çılolamn, 

nır millt't itin dil, ayınrı hlr 
ıını;ıır ıtel!ll, en ba~ta gell'n bir· 
l~•tlrlri bir lln~urdıır. nfi\'fik 
l\llllPt J\Tl'rfülnln millf ı;l'ni~ln 

hir kıınrisl ıır.ktinıtP. ,·ınılan fıı · 
,.,.11 h•~,.""'" loc:ı Mr. kıırırl:ı 
nrt:>il:a11 kıılıtırarılc dili normal 
ve blrleştlrkl rolüne iade et· 
mr ini <·andan ıtllerlz:. Ana~asa. 

1 nın terkinll ve bugün için eski· 
mis bir lfiJd,.n kurtınlarak ,.a. 
şıyan dile çeHilmesl; Anava· 
•ııda ~ıınılma ı liinımundıı bü· 
tiirı nartllerin ittifak etti!! ta. 
rlilll'r 51rasında ele alınacak bir 
mes"'"dir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Hükumet resmi ilan 
işinde prensip 
Kararma vard ı 

<Başı 1 lncldtl 
tcogorilerc 10 kuruş ve daha aşağı 
fıyatla satılan ve 5000 den yuka
rı \'e aşağı satışlı gazeteler. ı?rup 
halinde ticaret ve vabancı dil ga. 
ıelf'leri dahil olmaktadır. 

(Ba~ı 1 incide) 1 talebelerine sol fikirler uıl•· 
ıtır hücumlar yapmaktadırlar. mak ve memleket dı~ında kın-• 

Yine bu dernek mensupları; j dukları bu dernek nep-lyatı ile 
ı Kunuri savaşının ıkınci yıldö memleket aleyhine \'e Sovyl!tler 
nlimli• başlıklı broşıirde tama· lehınc propaganda yapmak. 
men Sovyet gönişüne gore, ka· I btc, Paristeki İleri Jön Türk
leme alınmış bir yazıda Turk !er ve Fransız kom!lnist pıırfui 
~amas7Unden. hiç ~ahsetmeden, 1 ıle ırtibatları olduğu iddia edi· 
Kunurınin hır hez.ımet olduğı: len 5 artısı polisin gösterdiği 
nu ileri sürmek küstahlı4ını gos. bu .sebcoten tevkıf edilmişlerdır. 
termektedirler. Te' kif edılerek istanbula gön. 

İleri Jön Tıirlı.ler nasıl derilen Devlet tiyatrosu artist· 
me)dana çıktı? lerl şunlardır· Ruhi Su, Ulvi U· 

l~-i6 yıllarında Isvıçrede, el· raı. ~elan Sayılgan, Kemal Be
ı;lmızın de bulunduğu bır balo· kir Özmanav tsıanbulda tevkif 
da, bu Moskova uşakları ilk h.i 1 edilen Siıheyl Terek. 
~is~yi çıkarmışlardır. Bil~hare 1 Ayrıca, Fransada faalbretlerl· 
lsvıçrede .. tutunamıyacaklarını ne devam eden Jön Türklerin, 
anlıyan bu o~rencıler Parıse geç Turk tabiiyetınden çıkacakları 
misler, \'C Fransız komünist oğrenilmiştır 
partisi ile anlaşarak lıloskova. 
dan talimat almaya başlamışlar 
dır. 

1949 senesinin baslarında 
memleketimiz.ın tanınmış aılc· 
!erinden blrinın oğlu olan Do
ğan Aksoy henüz lıse öğrencısı 
iken Rusyaya kaçmak ıstemis 
Ur. Buna muvaffak olamıyan 
Doğan Aksoy, nıhayet tahsıl ıçm 
gıttlği Fransada emelıne ka\'US 
muf ve komünist u~aklığına kay 
dolunmuftur. Orada bılAhare 
Necıl Togay ve Gün Togay ısım. 
lerinde karı koca da bu ılerı 
Jön Tilrkler cemıyetınc gırmış 
ler ve memleketleri ale,ı. hınc 
harekete geı;mişlerdır. Geı;cn 
&ene de, M. Zekeriya Sertelı:ı 
kızı Yıldız Sertel ile ~si Sabıha 
Zekeriya Sertelln •İlerı Jön 
Tlirklero kadrosuna dahil olarak 

Esasen sıyasl polis ve adlt 
makamlar da Dı~ıelerl Bakanlığı 
kanalı ile bu cençlerin cezalan. 
flırılmak Uzere memlekete iade· 
teri içın teşebbüse ıeçml~ bu
lunmaktadır. 

Tabibe edilenler 

Tilrkıye Sosyalıst partisi kuru 
cularile bazı mensupları komll· 
niz.m propagandası yaptıkları 
ıddıasiyle tc\ klf edilerek mıh· 
kemeye 'erılmişlerdi. Sanıklar
dan Fethı Kızılırmak, Mehmet 
Yazıcıoğlu, Salıh Aldura ve Yu
suf Ahı~kalı tahliye edılmi~ler
dir. Tahliye edılenler arasında 
partili olmıyan Veli Dolu ve 
Fehmi Kurucu da vardır. Bun. 
lann duruşmalarına gayri mev· 
kuf olarak devam edilecektir. 

faalıyeUerini genişletltkleri ti· ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;~;,,;;;;;;;;;;;;;, 
gililere \'erilen bu raporda zik· /" ' 
redilmektedir. 

Fransız komünist partisinin ' ' R S .&.. 
bu cemiyete para vererek pro· t9 
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paganda yapmak imkAnlarını 
arttırdığı da öğrenilmıştır. Bun. 
lar teksir makineleri ile tabet· 
tikleri broşürlerı telefon reh· 
berinden elde ettıklerı isımlere 
gönderdikleri gibi, ayrıca da 
cBanş Yolu• adlı bir mecmua 
çıkarmaya başlamışlardır. 

beri Jön Tı.lrkler cemiyetinin 
ele geçirilen tüzüğünde şunlar 
\"ardır: 

cA \Tupaya tahsile giden Türk 

Amerikanın ic ve 
t 

Dış işleri 
Görüşülüyor 

<Bası 1 inddel 
ocaktan evvel açıklanmıyacağını 
bildirmiştir. 

•HeJena• knıvaıörünun per
fcmbe günü Pe:ırl H:ıtbour'a var 
ması beklenmektedir. Başkan 
Eisenhower iki gün kadar P<'arl 
Harbour'da kalarak orada da ba
ıı görüsmelcrde bulunacal.tır. 
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Hl4~ lıl knzı 1 114 TO illet Gllrkanın da Halk par· ettiği, devrettiği mallarının kıy. 
llıallarının istirdadı hak· metinin tesbiti ve eğer arada 
bir kanun teklifi de bu· fark varsa bunların da istirdadı çıkış esna~ında gi)ilmcsi 

tunu, fakat bu teklifin hakkında hilkUmler bulunmak· Pari le 

İllın te~'Zli meselesinde hAkim 
olacak bir takım prensipler de 
tesbit rdnmlftir ki bunlara göre 
resmi ilan \'erilecek gazetelerin 
gazete mUmeyyfa vasıflarını haiz 
bulunmaları, dini \'e sivasi irtica 
hııreketlcrlne fılet olmamaları. 
bir muayyen intişar kıdemine 
istinat etmeleri lfızım gelmekte
dir. Ancak bu \'asıflan haiz ga
zetelere siyasi içtihat farkı ı:ö· 
zctilmeden iJ{ln \'erilecekUr. 

Basın ataşesi Hafertv yeni 
baekanın Pearl Harbour'dan son 
ra yoluna hangi tarikle ve hangi 
vasıta !iP devam edeceı!lni açık
lıYamıvoca!!ını ilfıve etmiştir 

Hlll> T•h'l'lll llS 70 
0~ 5 FAizı.t TAH\'İLl.ER 

hveı .grupta müzakere 1 tadır. 1 1 " l 

\ab11-1 ~dilmediğıni ve do~. Bugün ı:rupu işgal tden diğer Amerı'kanın Tunuss 1 
doğruya Meclise verildi· mevzular da ıunlardır: 

~encümenlerde çeşitli mu· Kemal Özçobanın mllletvekll. Hakkındakı' 
---------·-
Edirne' de sular 
Çekilmeğe başlad: 

Chur<'hlll, Amerikalı gidecek 
Londra, 9 CA P.) - Basba\\an 

Wlnston Churchlll'le 1ngilız Ba 
kanlarından müteşekkil bir .l!r\I 
oun, Eiscnhow<'r'in ocakta fiilen 
Cumhurbaşkanlıl!ı \'atifesine b3s 
lamasını müteakıp Vaı;ingtona 
ı:ltmeleri muhtemeldir. Bununla 
beraber parlfımentoya mensup 
mahflller. ziyaret programının 
henUz kat'ileşmediğini söylemiş· 
!erdir. f;isenhower'in \'lltlfe~e 
başlamasını mUteakıp iki mem 
ltket tem~ilcllerl arasında ı::ö 
rüşmeler yapılıp ziyaret progra· 
mının hazırlanacağı anloşılmak
tarlır. 

F:rı;anl 24 00 
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ll:Ta • 04 l D Yolu \', 1011 TS 
•'l~I Ta • 11060 

103 6.5 
'.r• uğradığını anlattı. Ve terinin törenlerde maruz kaldı· 

llUn grupta cörU~illmesini ğı muameleler, protokoldakl Göru" c.u· 
mevkileri hakkındaki takririne 'f <Bııı ı incide) 

(8a5ı 1 lndde) 
mie şehir unu Çorludan alınmıs 
tır. 
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lllzU Raif Aybar aldı. BÖY· İçffleri Bakanı Ethem Mende· uzifesi Fran~anın kend~sine çiz 
t ~an un teklifinin grup res ce\·ap verdi. Bahb mevıuu mlş olduğu faaliyeti kolııylastır 
t heyetinden ewel bir hAdisenin kendisinin vekllete mık, ylni Tunusluların kendi 
ıı onda görü~Ulmesi, temen gelmesinden evvel. vuku buldu· ke•ıdilerinl idare etmeleri ycılun 

1
:C:eSbit edilmesi icap etU- ğunu, fakat Meclıs Azalarının da tedricen imklnlar ba'ı,•tmck 

...,1le-di, screfinl koruy~cak t~dblrl.er a.l· içln Franunın ıiristitı I:ıahyete 
~et Gürkan, kendisinin de dığını, bu k_abıl h~dıselerın ~ır yardım etmektir. Birle;mi!I Mil 
~artisınln mallarının istir· daha tckeıTUr etmıyeceğlnl BOY· ıet!erin vazifesi ayni zam.ında 
l lkkında 'bir kanun tekli· ledi. ilgili taraflar arasınd .ı clogıu· "' 
tındıı~ıinu, bu teklifin İç l\leclis riyaset divanı adına da dan doğruyı bir hal çaresi temi 

Muhtelif semtlerde sular al· 
tında kalan bina adedinin tes· 
bitine devam edilmektedir. Bun 
ı~p leind~ şimılillk teshil eılilen 
400 binadan mUhlm hasarlar var 
dır. A;Tıca F.<lirncnin dol\usıınıla 
Tuna \'e Meriç nehirlerinin teiı 
dit etmerlifi bölge olan BUy!lk 
Gerdallıoful Paşa, Havsa ve A 
kardrre köyleorlnde adi sellerden 
65 ev de hasara uğramıs ,-eya 
vı1cılmıctır. 
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1811.50 
u .so a~Oniisyonunda reddedildi· l\lchmet Aldemir, milletvekille· ni için gereken milsait he\'ııyı 

trıalet komisyonunda ufak rmin protokoldaki mevkilerinin yaratmaktır.• · 
e kabul olunduğunu ve tcsblt edileceğini, Meclis reis 

Chıırchill'e bu zivaretlnde Dış 
hleri Bakanı Eden, ve muhte· 
melen Maliye Bakanı R. A. But· 
ler ile Savunma Bakanı Lord 
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tltıaliye komisyonunda bu· vckıllerlnden Fikri Apaydının kadar elimde sallhiyet yok. Ve 
,~da. r ele alınmadığını an· bu hususta Dıslslerl Bakanlığı bUttın bedbahtlılımı Menderes 
~~~ komiılyonunun tek· ile temas h

0

alinde olduğunu an· nehrinin kıyılarında bir orman
,"·~ tetkik etmediğini !attı. Milletvekillerinin sade lık u çalılık bulunmamasında 

Ankarada delil yurdun her kô· görüyorum. Fakat Menderesin 1 İran Şahı Mehmet Rıza Pthlevi \'e Kraliçe Süreyya yanlarında 
t}·e itomisyonu ba~kanı İz. ~esinde ~eref me\'kilerlnin te· bıı miinakaşalan bir samiin Si· İç İşleri Bakanı olduğu halde güney batı lranda Kurl tan'dll 
'tal, komisyonunu elinde min edileceğini illve etti. fııtile d;.hi dinlemesini falı hayır l ceılye çıkmışlardır. Re!>imde Şah \e Kraliçe bu seyahat sırasında 

Nehirlerin seylAp mıntıkaların 
da kalan kuzey ve ~ııney kcMr.
rindeki hasarın h<'n!lz te bitine 
imkan bıılunamamıstır. COnkU· 
Bu bölgedt'lci sular tamamen çe. 
kilmiş değildir. 

~le:andr refakat ed.~cekl~~ir. __ I 
Ustaoğlu D.P. den 
İhraç edildi 

sı:ı:ımsT Pt\' ASADA 
oö\1zu.:P. 

T r'k uruM !:! H 12 O 
11 2.5 1t 8S 

~tacel ve bütçeye mil· Şevket Mocanın Tarım Bakanı addederim.• İran körfezinde •Babr• gemi inde görülüyorlar. 
44'..:h ı b hakkındaki sual takriri de all· Bugun aynı umanda bütçe Bütün bu köyler ve &ehirlerde 'd u a ar ulunduğunu, • d · t ' • "n t ka U''andırdı. komısyonu a ıç ıma hallnde bu 

i ;-. etkik edilmediğini ., lt~l.1.bldin Potuo~lu bu ka· Mocan bugünkü konuşmasını: lundutu ,.e vakit ilerlediği için 
"'ffli .. ~ d h 1 D Meslekten olmıvın Bıkan Grupda ek~eriyct azalmıştı. Bu 

il ıMJl 8 a ewe e- # esnada Konya Milletvekili Fahri 
Ue ParU umumt idare he· İller böyle ııttık~e kurtulmaz Ataollunun ikinci bir kanun tek 

,
11 

lrteclls grupu idare he· ellmden yakan lifi okundu. Bunda, Kanunu me 
llda ınOtesekkll bir heyet 1 şeklinde bir tıllrle bitirdi. denlnln boşanma ve ne!ep ltU 
•tu" tetkik edilmesini tav· Aiocan, Tarım Bakanının iki kUmlerinin de#i~irilmesi teklif 
l'ıııı' sene talısarak 20 milyonluk bir ediliyordu. 

t} •h Nutku, 'Meclis da· suiistimal tesblt ettiğini Bakan Fahri Ağaoğlu, medenf kanun· 
i}'a bir kanun kabul ede· olmadan mecliste anlatarak bu. daki boşanma hükümlerinin blin· 
lld ıı Partilerin devlet blll· nu bir Bakanlık basamaRı yap· yemlze uvgun olmadıİıını, esasen 
IJ en, iktisadi dc\·let te· tığını, fakat Bakan olduktan bu kanu~un bir hır!stiyan niza. 
laerındcn vara ve mal al. ıonra bu hususta hiç bir ıe~ YI· mının eseri olduğunu izahla, 
ı~~nı, teberru iktisap et· pamadığını anlattı. .Meclısten -bunun aleyhinde bulunuyor \'e 
4 ını temin ettiğini ve bu sorduğu sualde de cNe yapalım, boıanmıya ılt hükümlerin biln· 
~t lialkevlerınin istirdat af kanunu .ç~k~ı, arkadaşlar kur· yemlze uydurulmasını ve çnk 

>.Unu anlattı. Bu itibarla, tuldua dedı~ını ele alarak .•~ca- kolaylaıtırılmuını istiyordu Bu 

1 ~~Ollunun teklifini geç !:ıa Bakan dun mahkum ettılı bu ıuretle evlenmenin ve ayrılma
IJ S teklif zannettiğini şahıslarla .bugUn ııarmaş dolıı nın kolaylaşacağını, nesebi gayri 
1ı.n;nra, esasen bu mev· mıdır11 ?,ed.ı .. Mocan, bu~~n~U or- sahih çocukların sayısının azala. 
~~! . et GUrkanın bir ka· man reJımının tek hAmısının Bı· ca~ını, bu içtimıi meselenin de 
t~~ olduğunu, bö~ le ikin· kan oldu~unu anlattıktan sonra. böylece halledilece~ini mildafaa 
u lfe. neden IUzum gör· ''aktiyle Adnan ~lenrleresln ara· ediyordu. 
hit anlıyamadı~ını izahla zi sahiplerinin topraklarını elli Bu yaz Konvı Demokrat Par 
lt Vahsl tekliflerin daha dönüme indiren rejime isyan el· U konıresine de riyaset ederken 
111 J> tarafından kabul edil tiğlni, kendisinin de orman re· ıcumı namazı \'aktı geldi- diye· 
tlcılfoğr~ olamıyacağını, bu jimine isyan ettiğin! anlattı ve rek konıreyi tatil eden Fahri A· 
tc1ı lerın do~rudan doğru· dedi ki: taoilunun bu teklifi birçok mil 
•ıııa:' verilmesi lc:ıp etti· c- Menderesin o vakltki Is· Jr.tvekillerlnde ha~Tet uyandır-
tı tı. yanı ve teşhisi üzerine bugiln dı. Eski usul boşınmaya döner 
bul\Ji.aoğlu. Halk parti!! memleketin çiftçi sınıfı makine. slbl bir mahiyet taşıyan bu tek· 

du Çun btllilk bir servet re. krediye, refaha kavuıtu. Fa· lifin rrupta hararetli tartı~ma· 

N Fazıl ile Bediu .. zzaman nas ıl tanı cm ıclar hasarın bilylik .01duğu. maddi ka. • 'f 'f vıpların her türlü tahminin fev 

CBaşı 1 incide) pılması ihtimalini düsilncn bu' klnrle ~lacalh, anlaşılmaktadır. 
Ilı almıştır. 6 yıldanberi Af. zatların toplantı halinde iken Şrhlr ıçlndekı 5eyltıpzede iki 
yon'un Emirdağı ilçesinde yer· bazı evrakı hepsinin gözü öniin- ı lıln kadar vatandaşa yiyecek, vıı· 
leşmiş bulunan Bediliızaman Sa· de imha ettikleri, yakalandıkları kacak ve, mrı;lcım yardımı yapıl. 
idi Nursi, birkaç gün önce evini takdirde hlrblrlerini ele vermi· mıEtır. Şımd illk Ankarodan Bo 
bırakarak Kiitnhya taraflarına ycceklcrinc dair şeyhlerinin adı yındırlık emrine 20 bin ve Kızıl 
ııitmlştlr. Halkla doğrudan doğ· !lstünc andlçtlklcrl söylenmekte· ı;y emrine de bes bin lira ilk 
ruya temas etmekten çok kaçı· dir. ''ardım olarak ızönderilmls bulun 
nan, bu işlere daimi surette mü· IUr türlü IOzıılmıyan abdest duğu \'llAyete tel lle bildirilmiş 
ritlerfoi vasıta eden \'C müritleri Yalancı milrşidin iki yıl önce Ur, 
arasında •efendi hazretleri. dl· Afyona gelişi gllnlerlne ait bir .---·-~-------. 
ye anılan Soidi Nursl, Düytik htıdise bugllnlerde yeniden ağız 1 iTiZAR 1 
Doğu c<'mlyetlni kurduğu zaman, dan ağıza dolnşmnl!a başlııml$· Yazılarımızın ccıklu~u ytl 
Necip Ftızılla da tanıemış ve o tır. Sahte Süper Mürşit Necip zUnden ·19!i3 bütçe kanunu 
iki mlirelt (!) samimi olmuşlar· Fazıl Kısakürek, BedlUzzaman'la ıı~rekçesla nin son kumını 
dır. Bediiizzaman'la Kısaklirek'in temasa geçmek Uzere 1050 yılın-

ı 
hugiln neşredemedik . Yarın · 

tanı~masını Afyondaki llüyUk da Afyona gelerek başına birkaç ki sayımızda neşredeceğim! 1 
Ooğucular temin etmişlerdir. Bu zavallıyı toplamı~ ve sokaklarda zı bildirir, 6zür dileriz. 
tanışmadan conra da her iki dolaşmağa başlamıştır. Bu sıra· 
grup birleşmiş \·e iki tarafın mil· da iiğlc ezanı okunduğundan Sil
ritleri kardeş olmuşlardır, per Mlirşid de diğer vatandaş. 

Malatya hliclisesindcn sonra iarla bil'liktc Türbe cıımline gir
Büyük Doğucular şehrimizde sık mi& \'lı namaza durmuştur. Na
sık toplantılar yapmağa başla· mat bittikten sonra mUrşıtlerdcn 
mışlardır. Bu cemiyetin ileri ge· lıirl ~cyhinc abdest almadan 
tenlerinden ccuıcı Abdullah Nur- namaza girdiğini hatırlatınca, 
ata ile cemiyetin genel sekretcrl sahte mürtılt kırdığı potu anla· 
Dr. llalük Baki'nln babası Afyon mış fakat hiç bozuntuya ,·erme· 
lisesi fransızca öğretmeni Edip den şöyle demiıtir: ·Sizin bu bU· 
Ali Baki de diğer arka:!asları ile yUk din işlerine :ıklınıı ermez. 
birlikte toplantılara katılanlar Ben abdesUmi İstanbulda almıs· 
arasındadır. tım. Bizim abdestimiz: bozulmaz .. 

<Bası ı incide\ 

linde tefsir olunmakt:ı idi. Hal 
buki haklkt \·azlyet şu idi: D. P 
il bir Milletvekili hakkında an· 
cık Yüksek Haysiyet Divanın,!! 

bir karar alması icap etmekte 
idi, Halbuki ı kasımda .Meclıs 

açılacak ve yeni grup haysiy"I 
divanı seçilecekti. Fakat Grup•ın ı 
tik Uç haftasında haysiyet divanı 
seçimi yapılamamış ve i:Ccıkm.ş 
ti. Bu yUzdt!n Ustao{!lu hakkın 
dakl karar da uzamııtı. 

BugUnkil Ulus, Hasan Febmı 
Ustaoğlunun •Bflyük Cihat. g.ı 
ıetesinde Adnan Menderesi o 
\"CD bır lAZISIDI neşretmekte VE: 
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Menderes ile Ustaoğlu arasınd& 
·Sen beni tut, ben seni tutayım· 
gibi yeni bir anlaşma b·ı 
lundu~unu yımıakta idi.. Fakaı 
tıug!lnkü karar Ulusun bu hük 
miin!l tekzip etmıs bulunmakta 1 
dır. -

Eski Muharipler Birliği ' EŞYA PiYANGOSU 
Bu birliğe dahıl üyelerill)izden dul \'e yetimlere yardım 

maksadı ile yapılan piyangodan bır tane de lütfen sen de al. 
Biletler: Osman Güzel Mağazası, Harbi~ede Birlik merke· 

zinde \'e Pıyanı:o 'ha~ ilerinde. 
~rtitı~u. bunun istirdadı· kat beş milyonluk n!lfusu olan lıra sebep olacağı tahmin edil· 
~ 

11 
nın en mühim siyasi orman köylüleri eskiden daha mektedir. Bu teklif ıruptı ek· 

•iı dan olduğunu ızahla kötil haldedirler. Ben netice atrh·et kalmadıtı için ıörüşüle· 
~\·veu gn:p tarafmdan alamıyorum. Çllnkü Menderes med!. 

Afyonda B!lyük Doğu mensup· Birçok Afyonluların gözU önün
larınırı l\'lcrinde aramalar ya. de cereyan eden bu Mdise SU· 

per l\!Ur~idin sahte dindarlığını 
hir kere daha mPyrlana çık3rmı 
ve hem kendi ile hem de miir
şltleri ile istihza mevzuu olmuı
tu. Çrık gWi tutulmakla bera
ber, §ehrlmiz Emniyet te~kilfılın 
~a da Büyük Doğu ceml:;eli ve 
Saidi Nursi mensupları hakkın· 
da gizliden gizliye takibata ge· 
çildlği hattı -bir kısmının evin
de de araştırmalar yapılarak ele 
geçen batı mektupların Malatya 
C. Sa\'cılığına gönderhdiği anla· ! 
~ılmaktadır. .. .. •••••••••ımi••••••••••İ 
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Birinci devre sonunda 
lig lideri Fenerbahçe 

Sarı - Lôcivert takım sür'atli ve hareketli bir tempoya sa
hip bulunuyor. Fakat kısa pasta, şut atmamakta ve hava
dan oynamakta ısr.ar randıman üzerinde müessir oluyor 

Bıı inci de\ ı e sonunda ta
kımlara O\ le umumi olarak 
bır J:OZ atnııı~ ı faHlalı buluyor 
\e bırkaç gün dcrnm cdrcek 
olan ~ azıl...,rımızın bırınci inı de 
17 puanla lig lidrrı bulunan 
Fcnerbahçc> c tah i <'eliyoruz. 

Hıhndığı gıbi Fcnerbahçe 
bırıııcı de' rede ~ aptığı dokuz 
maçtan scklllnı kazanmış. bi 
rınde berabere kalmış, ~ irmı 
dort gol iltmış dort gol )emış
tır 

Bu 'azi) ete gdre arı laci-
\Crtlıler bırıncı deuc~ ı en 
kuHellı ıakıplenne nazaran 

Yazan : 

SEDAT TAYLAN 
Üçuncü bir h:ıt:ılı h:ırekcllc

rı de boylarının musaıt olma
masına rağmen topu fazla ha 
va) a k:ıldırmal:ırıdır ki, bu da 
top kontrolü kıfayctsizliğındcn 
ileri gclmeklcdır. ıdır Fakat bu aks:ıklık o) un

cuların siıt atamama ından dc
ğıl. atmamalarından, atacak Hula a Fcncrbahçc~ ı bıı ıncı 
pozısyonları kestircmemelcrin- devrede sıir'atlı, ııefc li \ c ıa· 
den ileri gelmektedir. h i bir man zaman kombıne \ e haı c
muhacim, şutluk pozisyonları kctlı oyun çıkaran bır takım 
kaçırma)an O}uneudur. Jlalbu- olarak gördiık. Yukarıda belırt
ki Fencrbahçeli muhacimlcr, tığimız. kı a pasta ısrar elmc
k'anun harici bir hareket yapa lcrı, şilt ntmamaları \'C ha\ a
caklarmış gıbı şut atmaktan dan O) na malan da aksa) .. n ta-
le\ chhüş ctmektedırler. rarıandır. 

ha~ lı avantaJlı bır şekılde bı Et • b • • tirmış bulunmaktadırlar Yani )) OS llgDJJ 
arı - lııcİ\ crthler, ık inci de\ -

ı·e)e km'\etli rakıplcri Beşık- R s ıor a ovıııyaeak 
ta la Galatasar:ıydan dordcr _ • • • . 
puan farkla \e ku\'\etli bir • / 
a\erajla gıreceklerdir. 'Şehrimizde !>ulunan Pire ---

Fakat bu avantaja rağmen, ııçünciı ti Etnıkos takımı. bu- Maçtan sonra 
Fenerbahçcnın ikınci dene so- gtin üçiincü maçını saat 14 de 
nuna kadar Iıderliğı muhafaza Şeref stadında Beyoğlusporla Ol·n bokso" r'er yapacaktır. ""' t 
edebılmck içın çetin bır mücn- \j ı ı 
delcye gırışme i lazımdır. Beşikta a 2 • O yemlen, Fe-

• nerbahçenin garip takımını 1 
Fenerb:ıhçenin bu yıl şampi- 4 • 2 mağli.lp eden mi afir ta

~ onluğa ula.abılmcsi için Ga- kım, derli toplu Be}oğhıspol' 
latasaray, Beşıklaş \C Vefadan karşısında hayli :rorulacak ve 
once karşıla acağı takımları mac ba lan sona kadar c;ekiş
yenme i şarttır. Bırınci devrede melı bıl' cere~an takıp cdeeek

Londra. 9 CA A) - Tüy filk· 
let boksörlerden Leonard Da
vidson, geçen perşembe gUnil 
yaplı~ı bir mtisabnkada almış 
oldul!u berelerden dolayı bu 
sabah buradaki Edgware has
tane inde ölmüştur. olduğu gıbi bu merhale~ i mu- tır. 

\•affakıyetle atlatırsa. üç kuv- Beşiktaşlı Recebe 31 ~a ında bulunan boksör, 
bu mu~abakada 3 uncli ravund 
dan sonra kendini kaybetmış 
\e hakem musabaka~I durdur
muştu. 

\ etlı rakiple karsılaşıncaya ka-
dar a'antajını aksatmamı.:: ola
caktır. Vefayı yenmesi ihtima
li de kU\'\etli olduğuna gore, 
kuwetlı ıkı rakıbe karşı dört 
puan farklı bir vaziyette çıka
caktır ki. ikisıylr berabere kal
sa dahı. kuwetli a\·erajı şam
pı~onluğa ulaşmasında m\ıhim 
bır rol oynayacaktır Kaldı ki, 
dığer kuvvetli rakipleri de Fe
ncrbahçr ıle karşılaşıncaya ka
dar. sekızer maç ~ apmak 'e 
hepsıni kazanmak ıorundadır-
lar 

Gorulu>or ki bu ezon şanı 
pı~ onluk yolunda en müsait 
\aZ1}eUe bulunan takım Fcner
balıçedır. 

Fakat lı!: lideri olmasına rağ 
men Fcnerbahçe verleşİniş bır 
takım manznrası arzedı;ı.or 
mu" .. Bö\le b (sualle karşıl:ıs· 
sak C'evnbımıı hayır olur 

Fılhakıka s:ırı - Uıcıvert ta
kım geçen yıla nazaran daha 
ı;ı.i 'azi~cttcdır Nefes \e sur
atlcri yrrındedır. Zaman zaman 
kombıne hir oyun cıkarıyorlar 

Fakat bır hastalık halını 
alan kısa pa . takımın randı 
manını adamakıllı aksatmakta 
dır. Kı a paslı oyuıt dum·anın 
her t rafında demod olmu -
ken Fenrrbahçelılc ou hurda 
tempo> u matla tat bık etmekte 
dırler. 

Birbirinin burnuna giren o
~ uncular bır hat uzerınde to 
pu mütemadiyen birbirlerine 
geçirerek hır eyler yaptıkları
nı zannedı> orlıır. fakat dikkat 
ederscnız ~ aptıkları dört beş 
pastan sonra. anC'ak beş on 
metre ılerliyebilı)orlar. Bu kı-
sa paslarla boşuna \'akit kav
bedılmrktc \ e rakıp tarafa. ko
la~ ca müdahale imkanı \eril 
mektedır. 

Fenerbahçe takımında göıe 
çarpan ıkınci bir :ık aklık da 
hücum hattının şiıtor olmamı· 

verilen ceza 
Merkez Ceza Heyeti tarafın

dan Bcşıktaşlı Recebe altı ay 
ceza \Crtldiği tahakkuk ctmiş- ı 
tır. 

Recep, keneli ine bildirilen ı 
tarıhten itibaren bir hafta zar
fında cezaya ıliraz edcbilecek
tır. 

Verılcn ceza henüz istanbul 
Bolgesine teblığ cdilmemıştır. 

Gens karma takım 
hazırlıkları 

f lanbul genç futbol karma-
mı teşkıl için oyuncu tcsbili

nr de\ am cdılmektedır. Halen 
16 - 18 yas :ırasında on iki genç 
lesbıt cdılmiştir Bu miktar 
yirmı beşi buldukları sonra ça
ıı~malar:ı ba !anacaktır 

Yeni boks nizamnamesi 
neden Terbiyesi umum ınU

diırlUğli boks hnkemlcrinin \'e 
boks iclarecilerinın bilgilerini 
tak\ ı) e maksadıyle ~· i. B. 
\ 'nln tadilli nizamnamesini ter 
cume \e teksır ettırerek alika
lılara 'ierilmek üzere Bolgc mü 
dürlüğune göndermı tir. 

Türkiye voleybol 

şampiyonası 

Tı.irkh c volrybol şampiyona 
sı 19 - 22 aralıkla Ankarada 
yapılacaktır. 
$ampi~ona sonunda Ankara -

f~tanbul voleybol karm:ı takım 
ları arasında da bir mu abaka 

Davıdson'un ölür.ıü 6 kasını
<la burada Jack 'li.ıli ıle ~·aptı
ğı maç neticesinde heyin kana
masından olen Fransız boksö
rü Honore Pratcsi'nın vef:ılııı· 
dan bir a) sonra \ uku bulmuş
tur. 

İkinci dün) a harbı sonundan-
beri İngiltere ringlerınclc olen 
boksorlerin adedı 14 kı ıdır. 

Bunlardan 8 i amator idı. 

Bir Uruguay takımı 

~elmek istiyor 

IIal('n ispanyada bulunan 
Urugua' ın en kuwetli takımla
rından Pampla Junıor, sene :;o. 
nu yortularında A \Tupada ge
niş bir turne ~·epmak üıae, 
Paristeki ajanı va ıtası) lı• bü
tün ,\ vrupa memleketleri~ le 
temasa geçmiş 'c bu arndıı Fut 
bol Federasyonumuza da müra
caatta bulunmuştur. 

1951 Uruguay kupası şam
piyonu olan Pampla Junıor ta
kınunda altı millı O) uncu bu
lunduğu haber \CI ılmcktedır. 

Futbol Federa yonu, Unıgu~ 
ay takımının ajanından aldığı 

mektubun suretini, organizatör 
kiüplere bıldırılmesi ka~dıyle 

Islanbul bölgesine gondcrmış-
yapılması kararlaştırılmıştır. 1 

1 

tir. 
Profesyonel ligin hakem 

Gaaltasarayın gelmesi 
raporları 

Beden Terbiyesi umum mn-1 Ankara, 9 (Telefonla) - Bu 
dı.irhiğü. profesyonel takımla- hafta ikı maç yapmak iııere Ga· 
rın bundr\'l sonraki bütün maç latasar:ıyın getınlmesı içın ılgı. 
lanna ait hakem raporlarının Jiler diın tcşcbbuse gcçmışler 
bırer suretınin, en fazla bir dir. Galata:;aray ıle hır ıkı gun 
hafta içinde Ankara) a gonde· içinde bir anlaşma) a 'arılac:ığı 
nime ini i temiştir. ümit edılmektedır. 

Po11111k ıolı11111 istasyoı111ııda 

.... 

Mani a bölgesinin .\kala • 1086 tipi tohumluk ihtiyacı l\Jencmen, ~aıilli \e Ur~ drı e pamuk 
tohum tecrübe ısi8h i ta .)onlarından temin edilmektedir. Cu i tas.} onlar hulun ga~ reUere ı ağ· 
mrn çiftçilerin her gun artan tohum isteklerine c·e\ap \ere~mektcdirler. r.u ista }onların 
muduru Celilettin Çubukçuoğlu ŞÖ.>le demi tir: d·; kiden kö~lüyü hi tohum lrnllanma)a se\kl't· 
mek için uğraşırdık. Şimdi daita fazla M tohum olmadığı hususunda ikn:ı için uğra ıyonıı.• 
l·ukarıdakl resimdr, 1\lani a • Jleyderc i ta ) onunda müdiir Cetale-Uin Çııbukçuoaıu ile ça· 

lı makta olan genç kızlar sorıılmektedir. 

1 
1 

0 .40 - 170 M. M. Kalınlıkta 1 
DEKAPE SAC LEVHALAR: 

RA ELi 

T O P T A N ve P E R A K E N O E 

ı iSTiKBAL TiCARET T·A.ş. 
Galata, Ômerabcd Han 4. kııt Telefon: 40497 4363!1 

BULMACA 

rıı~ 

-

BiR FRANSIZ FIRMASININ 

Türkiyede İIAçlarının P..ropagandasını yapabilecek 
Fransızcaya 'akıf 

BiR ECZACI veya DOKTOR 
aramaktadır. ist. P. K. 176 a (Eezncı) rumuziylc :\lüracaat. 

10 .\ralık 195:! Çarşamba 
lSTA~BUI. 

, " I İşçileri ilgilendiren l 

* 
1 lıi.t' tpn F-f'llrn 1 Z 20 lf@ı ı 

• ~ , · . ı . il ~!na J lhıka<ld• 

\•• "" • or •r IJ Ol' Ha herin 
,, ıı le 1 rı ) n lô tı~ı· ı:ue. 

ııklt• < l'I ) ı ı ()O 
1tk'A ı ıırorramı .Tt l..ı 

* 'I " 

T4! rıro~rıH., 1-; Of) ~.,.... 

f, leb ı ı • il llını u 

Konı;erler 

!jehir Or~cstra ı kon~rri 
Seh r nrb'1rHı ı~un•u l.:onı•r nl 

lin ım rltkı ı 4 \ •! k l • ı raur ı: ı 

n 1 ••halı •• •l ı ı rla T ll•lın h tdl· 
ı-@ raııno1nnrfll Trrt rl. ır 

T'rı•=r• rla O rr n u..-ertdr. hıl ı.e 

ı ı:ıı rl •••rl•r nrrl r 
'b'"~t v•lfr J\ftn1~rT1t ,,_r 

•rl ı.·.d 

'I 

talebe 

z •tntl a.: l;n ,...r•~ ;z J Ar" 
•••' I~ {I ~. },n< ı 

T it Pf)f'r 

kanunların izahları 
Tckstıl i çilerinin hazırla· 
dığı işçt TAKVİMİ sendi· 
kacılara şu faydalan sağla· 
mıştır 

l - Calışma mevzuatının 
hülfı aları ve izahları 
yapılmıştır. 

2 - Sendikaların 'kurulus 
tarihleri ve kurucuları 
bildirilmiştir. 

3 - Unutulmama ı gereken 
hadiseleri olu~ günle· 
rinde yazmıştır. 

4 - t çı kongrelerine ait 
birçok resimleri der· 
lemıştir. 

5 - 96 sayfalık bır cep kı· 
tabında sendıkalann 
cloğus ebeplerı, çesit· 
!eri, mücadele vasıtala· 
rı ve dünya sendikala· 
rı tarihi etraflıca anla· 
tılmıştır. 

Kıtap. albiim ve takvimin 
fıatı yalnız 1 liradır, ah· 
nız. 

KAYIP ARANIYOR 

18 senedir eşim Hihcyin Yıl· 
dm arıyorum. Kendi•?ni bılen 
veya gorenlerin aşağıdakı adre 
sime bildirmeleri rica olunur. 

J-:şi: Zelilı.ı Yıldız 

Hamil .\bat kôyünrtc 
Lülehm gaı 

Diitt~adt.ı 
8w CliiHe ~adar 
PAL' da11 
Tiaha iıti 
Traş bıça~ı 

ı imal ~ 

failtttettti~f i,. ! 

OVULMUŞ 

-TRAŞ BIÇAKLARI 
-- - -----------" 

, __ 9!!!!!!!!!!1!9!!11!J!!!!!!!!!!l!~I!!!!!!~-~ 
;\lEY~İ~t SO~l' ~tÜ~ASEBETİ\'l,f 

FAYANS ÇINI 
Y."ıyatlannda muhım tenzilat 

lstanbul Emnlyet :'ı!üdürluğü sırasında Ralli Han altı 6 18 
Telefon: 20466 26364 Telgraf. Karalın - İstanbul 

K. KARALI 

Devlet Urelme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünden 

1 - Dıvlet üretme çiftlikleri ve merkez atelyesının bir ~,ı 
lık ihtiyacı olan tahminen 3991 ton benzın 3866 ton, motorin. 
3647 ton "az ve 580 ton makine yağı açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 25.12.1952 perşembe günU saat 15 te .\ la· 
liırk Bulvan Meşrutiyet Caddesinde 261 kapı No. lu binada 
yapılacaktıı. 

3 - Talipler idareye kar~ı yapacakları kolaylıkları belirten 
ve teklif mektuplannı eksiltme gUnünden 5 gün ev\ el \'ermiş 
olacaklardır. 

4 - Tahmini bedel 4.i:a .ooo liradır. 
5 - Teminatı muvakkata 40,000 Jirarhr. 
6 - Talipler ~artnameleri bedelsiz Jevaı:ıın işleri mıir!ur}u. 

ğünden alabilirler. (17117 ) 
- ---------

MAKİNE MÜHENDiSİ HÜSEYiN DAL'a 
Ergani Bakır işletmesi Müessesesi 

Müdürlüğünder. : 

•,l;ırl .~nn;-cl 
uıı, l• • nl ,..., 

:'ıtecburi hi rmeJll bulunmanız hasebiyle İşletmeler Ba· 
kanlığının 1 l/Ekim 11152 tarih ve 3/6864 sayılı emirleriyle 
mües~es('mlz emrine \'erildiğiniz. Etib::ınk Genel ~lüdürHi· 
ğünlin 21 Ekım/1952 tarih ve 491!'i 54567 sayılı yazısiyle 
bilrlirilmrsi üzerine .;:elip vazifeye ba lamanız 2C/Ekim/195: 
tarih, 7795 ve 17 /Ka~ım/1952 tarih. 8271 sayılı mektupları· 
mızla Karabukteki adresinize yazılmışsa do bugiine kadar 
ı::clmemiş \'C bir mazeret de beyan rtnıemiş buhınmAktası· 
nız. 

* '' 1" . ..\,.,-a arı 'f'""-' t Matı ın 

"ıı • 
nı 

nıır 

.... '' nn t@ 

------- ----

En "eç 15 Aralık 195:? tarihine kadar ~Uic •e emlzin htı· 
lunduğu C~l.\OE:\') e "elerek ''azifeye baslamanızı. aksi t:ık
dırde hakkınızda kanuni hkl;,ata te\·es! ' ' olunacağını bildi· 
rırlz. 

l\tüesse c 'liidiiı liigı\ 

NYLON 

C üR-APLARINI 

TERCiH EDİNİZ 

ZENGiN iKRAMIYE 
LiSTESi ve KURA NUMAR.ASI 

ÇORAP KARTONUNDADIR ' 

lstanbul Genel Meclisi Saym Uyelerine 
İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığındo" J 

İstanbul Genel l\Icclisinin 24 10 ~52 tarihli to~ı1n:;: )\, 
ittihaz ettiği kar:ır .nucibincc yalnız lnti~~k ,.c DarJllCıec 
mbyonları raporlarını nıüıakerc ~!m~k u~~re .. Geı1el ~ade 
16112 952 tarihine rast'ııyan S;ı\ı gunu_ 1 ~u?luk f,,,k:ı ııı~ 
a~ağıdaki 2 ind fevk ı\iıde toplantı giındemınde yazılı -~ s• 
cel işleri görüşmek tiıere ele 19/12 952 Cuma, 23/12/9:;-i.ııılı 
26/12/952 Cuma. 29112 !1.12 Pazartesi, 30112/952 Salı "ı;3rı 
olmak üzere de 5 gün!U1' olağanüstü toplantıya da\·r.tı 
laştırılmıstır. u 

Sayın üyelrrln 16/12/952 tarihine rastlayan Sah gun19:>~ô 
15 de Genel :Meclis salonunu tesriflcri rica olunur. < 

llrr iki olağaniı tü toplantının gündemleri 

A - Bırınci ola~anibtli toplantının gündemi: . ıı'l ~ 
1 - Darültıcezenin durilmunu tctkık eden komıS)'O!l 

zırladığı raporun mtizakE'rE'si. -ı 
2 - İstanbul Bırle~ik İdaresi hakı..,nda fntıbak Koll1

1
' 

raporunun muzakeresi . 
B - İkinci olağanüstU toplantının gundemi: 

TUl'A:\'AKl.AR: 

\1 
T. 1 - Elektrik, Tram,•ay, Tunrl lşlP.lmrleri Unııı!l11'1'I 

dürlüğüniin 19.i3 yılı bütçesi ve nılirakıp raporu )ıa 
Daimi Komisyon kararı. pO 

T. 2 - Sular tdaresinin ~53 yılı biitçesi ve MüralnP ra 
hakkında Daimi Komisyon kararı. rıo 

T. 3 - 19j::I yılı meccani tramvay ve ntohüs pas013rı 
sureti tevzii hakkınd.ı E. T. T. İşletmeleri Umum Mudil 
teklifi. 

T. 4 - Milli Eğıtlm Saflık 1\liifı?ttişlerine meccani et' 
pasosu verılmcsıne dair Mılli Ef:ıtim MUdürlii •u teklıfı 

111 
T. 5 - Bfitçenın olağanilstü 2 inci bi>hlmiinıın 1 ıncı e 

desi Unvanının deği tirilerek müb:ıyaa edıkcek gayrı il' 
hedellE'rinın de bu bôlümden tes,·iyesinin temini hakkında 
li Ei!itim l\tüdUrlliğO teklifi. 

T. 6 - Hazine mUlkiyl'tindeki ilkokul binalarının ~~ 
hakkındaki :mili F.ğitim '.'\tUdiirlüğü teklifi lizerine J11i.l 
Daimi Komisyon kararı. 

T. 7 - Aks:ırayclaki Pertevnlyal lisesine yııpılac k ılfı'~e 
layı~ile nclerliye malı arsa ile yapılması ı~tenilen mUbadC 
mev1.!i im:ır p15nı hakkında D:ıimi Komısyon kararı. , 

T. 8 -·Kadıköyne Rasimpa~a mahallesinde Ali ]{alC8 1' • 
1 

· C!ında 11 paı·sel !;ayılı ar ada y;ıpılarak binanın ~eri çc 
den, in ası hakkında İmar :'ılüdlirlüğü teklifi. 61 ı 

T. 9 - :'ılııhmutpaş:ı hamamı inllfaının 10 sene nl\ld 
talibine tahsisi suretlle 2490 sayılı kanun hükümlerinerl 
tamir edilmesinin temini hakkında Emlak ve Karnula. 
Müdfirlüğü teklifi. ı\I 

T. 10 - Süleymaniyedc, 434 üncü adada 3 parsel sa''l';ı~ 
rese binasının kütüphane olarak kullanılmasına daır f:l'll 
Kamula tırma Müdürlüğü teklifi. 

T. 11 - E. T. T. işletmeleri Umum Müdürlüğüne ~ rl • 
kıt> intihabına dair E. T. T. hlctmeleri Umum ıııudil 
teklifi. ı 

T. 12 - Belediye Zabıtası Talimatnamesinin fmnla~3 
lük eden 140 ve 141 inci maddelerine birer fıkra il11

' 

dair İktısat İşleri ~ftlrllırlUğu teklifi, a 
T. 13 - Sular idaresine 2 mürakıp seçilmesi hakkınd 

lif, 

TUT,\S ,\Kl .. \R: 

)1. ı - :?3 • 27/101952 tarihli gündemde olup \•aktın~ 
ğından dolayı müzakere edilemiyen muhtelıf komısroııl3 
23 adet tutanağın konuşu~ _ ~ 

Kafkas Kültür Derneğinden : vı 
Derneği mızın eskı adı o lan Dost eli Yardıınlaşnııı ı 

neği kongremiz kararile Kafkas Kültür Derneği eıdın; 
mıştır. Derneğimizin Kuzey Kafkas Türk Küllür Dr"" 
bir alakası yoktur. Görülen lüzum iızerine ilan oıunıır 

( 19362) 

- TOPLU IGNE ALINACAK 
Bayranı rozetlerinde kullanılmak için 24 milimetre ıı ~ 

luk ve 0.6 mılimetre kalınlıkta nikeiajlı 500 kılo ığı:ı~ 1 
palı zarf u uliyle satın alınacaktır. Taliplerin 20 '\ı 
1952 Cumartesi günü saat 13 e kadar Ankarada Genel ili fi kezimize, İstanbulda Kızılay hanında Depomuz ~ıudur 

1 
ne nümunc ile mUracaatlan. gı 

, Turkiye Kızılay orrıı" 
1 

Maraş Valiliğinden ~ 
ıtC 

Halen iiç eczahanesi bulunan ilimiıc!c dördtlncıı ccı~,~' 
açılmasına il idare kurulunca karar verilmış ,.e Sağlık ııııı 
lığınca da tasvip edilmiştir. Talip olanlaraı il makamına 
caatları ilan olunur. (19341) _ _____,,-,,,,. : 

lmtıy:u ublbt: OOLI!, d r: 
Bu c;a\ ı•I .an ı~lerinı fıilfrı 1ıtar1> Pden · mes'ul nıll 11 

~!El.İli rn!'t-:K ıı' 
ı \Ar .\.S > Gaıelcrililı ve Matbaarılık r. A. Ş. - 1 ıaıı 

VATA~ MATBAASI 

- -......---· .s...ı..: ... -. 
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fJ()fJGEY kvlle 
btP 4evktr. . ·. ; . 

Veni Oodge Otomobilleri ananevi Oodge 1ke1itesl· . -- .,_ 

0

nin timsıli(lir. Dahı pahı1ı~• st.lılan otomobillerle 
mukayese ettlğintıde. Oodge'u aldıgını.u şükre• 

• - l ........ .._.. ... • 

deceksiniz. ÇülrttO Oodge ctaha .... konforlu .... deh• 

ekonomik.... daha fazla randımınlıdır. Oodge·u 

tecrübe ediniı. hayrın kılacaka.nı~ . 

• 

~ 

TATKO 
Otomobil, lcntjıı v• Moklne 

ficaretı t. A. ş. 

--:::=:::3 
~ 

ık 1 

ratsrın hhceıt hrşısı ~. JS 

'•l ~· ınco ıno .rergt fATKO . lıtınb:ıı 

'Va~ 
,,. 

a 
·:<;.·;:&Az#?r." ~._ ~··=~·1L-E :>: liE2·A· ifER ·'.···." ~A'1l)l sız . 
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Sansa Boğazındcı Demiryolu köprüsü 

·wnnarten ·ın eııncıe ldı. -to;rtcna "-'hU _ ____. ... && 
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Tettall4b Çarp 

Mühim bir kaza merkezi: 

TERCAN 
E nincan - Enurum ~ 

illerinde mühim bir lı::au 
m('ı\ez.i var. Bonısı Enlnnua 
ballı Tercandır. Terunın e
hemmiyeti bliyülı:: bir hububat 
istihsal mrrke%1 ol~ ve al
tı asırlık bir yer olu~dur. :Su 
tarihi kıymetine ve zjra! :ıcn
ginliğint? rağmen Tcrcaıı belki 
de Anaiioloda en haroıp, m ba
loınsıı bir kazadır. 

Sel~k Uırlhinde mühim bir 
mevkii olan Mama Hatunun tür 
besi, kendi yaptırdığı muanam 
kerv~anıy ve hamam Tercan 
dadır. Pötür Köprüsü, Köroğlu 
tepesindeki mağaralar Tettanın 
tarihini süsleyen e«..erlerdir. 

Tt'l'canın merkni :Maııuıha· 
tundur. Demir yolu jstasyonu
na 13 .kilometre mesafededir. 
K:ıuba ile istasyon arasında 
kamyon ve arabalar işler. 

Kazanın baslıca geçimi h~ 
bub:ıt ımıati ve bir mikdar 
h:ıyv:ıncılılı:tır. 

Tmla dtttSi üıerinde kurulaD 
değirmrnle:rin enerji ta.,Dağm 
dan laydalanarak elektrik te
min etmişlerdir. 

Şehrin fenni su t~tı da 
Ja)jında yapılııaktır. 

TuVa eayı ovadan ı:eter ve 
Büyiilı:: Tercan Ovası ile Peke
rie Ovasını sular. Bu ovalar 
ı;ok verimlidir. 
Tercanın hemen yanı başın

da yol üzerindeki büyük taş 
bina okulların toplu olduğu 
ye:rdir. 

Bu mu:ın:ım binaoo 200 mev 
cutlu Yeti~tirme Yurdu, 50 

mevcutlu Ortaokul ve 200 mev
cutlu İllıokul hep bir aradadır. 
Tuc:ına ehemmiyet kazandıran 
cihcUer~en bir.i de, bu şekilde 
tcplu bir m:ı:ırif ocağının bu
r.ıda bulunmasıdır. 

Mahrumiyet dolu 
• 

bir kaza: Refahiye 
~nın mahrunU,et dolu 

ve küçük bir kaıası da 
Refahiyffir. 1§ sabalan gayet 
ht, ıeçimini yaln>s hububat 
siraatine baiJamıs olaa Ref• 
biye balkı bu yüuten sık sık 
w tM;yiiJı JıfıtJrier balinde ba• 
ka ,.erlere gjffr. Y•i banda 
ıenjs fapb fUri>et(ililı:: vardır. 
Büy\ılı:: merkeıluck, iş )Uk· 
rinde pek colı:: Jlefahi,.Viye rast 
ıama kabildir. 

Şehinle elektrik yo1ıtvr. Fen 
ııl ına taisabnın yapilmasma 
ba§]anml§br. ~lı daııarm 
dan alman Smkh SU111, yakın 

bir ıam:wıda şehre ıelirilip, te
hir 111711 elarak ko1lanılma7a 

ba~lnnacaılıtır. Bilen kaynat q 
lanndan istifade edilmekiedi:r. 

Şehir harap ve eskidir. Fa
kir belediye bütçesiyle berban 
gi bir imar mrelıetine girişmek 
imkansızdır. 

Xuanm en Jıü1ük eksiği, b~ 
kumd tal>ibi kadrosvDUD ı;ok 
ı.amanlar lloş kalmasıdır. Köy 
yolhwı ele alınmamıştır. Biıtok 
köprüler ıeciee elvni~Ji değil
dir. Kışın Jıöyiede lı::aıa mene 
sinin irtibatı kesilir. 

Şehirde bir ilk okul unbr. 
Köylf>rin eoğo okuldaD mü
nımdur. 1 

Rda:hiJfl)io :mukn nüJaR 

961, ki7leriyle birlikte 26.439 
dUT. • 

.... 

Şehirde elektrik yoktur. Yal 
nız Me:rc:ın ve Pülk kö:ylerl, 

Okullann iı;inde bulunduğu • 
bina 926 yılında Enunrm va
lizi Zühtü Bey tarafından yap
tırılmıştır. Tercan, o wihte 
En.uruma bağlı bulunuyordu. Tcrcanda elul l>inası. l'dqtinne l'uau, Orta " iDl Olanar aym ~-

,c 

~ 

\\\ . 
... 

...._... . - -.... "" . 4: ~ 

.... ' ... -
Tercand:ı Mama ll:ıtllB Türbed. 

-

-........... ._...~ 
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Erzincanda 
Spor hayatı 
E ninc:andali spor h:ı7atıııda 

bir canlılık görülmüyor. ~ 
knl birlikler, •kııllar ve bir de 
spor klübll bulonm:ısın:ı r.ıt
mcn bunlar bir araya gelip bir 
spor harclıeU yaratamıyorlar. 

Bir tek spor klübünün adı 
Eninc:ın Ccnelittir. Bir lic 
kurmak için en az dört llüp 

4 
bulunması J.hım r,ddi~inden 
bu şclıi1de ·spor temasları ya
pıl:ım:ım:ıktadır. Bu itibarla b!i 
tün faaliyet, f'frar vilayetlerle 
yapılan müsah.ıkalara inhisar 
etmektedir .Ordu, Tr:rbıon, Bay 
hurt. Erınnnn ile spor te.mas
lan yapılmaktadır. Bunlar da. 
ekseriyetle futbol, atletiım ve 
voleybol mü~ab:ık:ı !arı şeklin
de olm:ıkt:ıdır. 

En.incand:ı kış .sporlan yapı
lamıyor. Çünkü mfisait olan s:ı
h:ıl:ır kışın k:ır tutmaz. Kar lu 
tan d:ığlar çok yUksek ve ba
rınacak yerleri de yoktur. Bıı 
sebeple tehlikelidir. 

Spor hayatının kısırlığının 
bir sebebi de iş sahasının kıt· 
lığı •;e sporla meı;gul ol:ıc:ık 
ge-nçlerin eks<'riya dışarı git
meleridir. Gayretli idareciler 
bulunmasına rağmen spor ha
reketleri bu !:C~plc r:ınlandt· 
rılam:ım:ıkt:ıdır. 

Bu s:ıhııda okullar. nc;kerl 
güçler ve kliibiin clbirliğiyle 

' çalışması lfııımdır. 

--
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Zelzeleden sonraki 
fena imtihan 

(Ba'ı C nrıcla) 

Hele a5"r1 kabrl~tanın kıble
ye doğru tanı.iminin dü:ünül· 
JM:mesi, burasının b;ılk tara
fından boykot edilmesine ve 
yalnız memur aileleri için kul
lanılmasına yol açmıştır. Halk 
Tenihaba mez:ırlıfını ter cih 
e&mcktecl ir. 

B e,kd gafı 

Hde halk henüı radıilarda 
b ulunurken ismet İnününün 
bir heykeli dikilmesi son de· 
retıe menfi tesirler yaraLmış. 

iJr. Zclı.elenin üçüncü günü 
21eluk sahasını ziyaret eden 
ismet İnönü halka şöyle de
mişti •Muhterem Emnran 
balkı, teessürünüıü unuttura· 
ncıı, burada modern bir ~
hfr kuracağız.. Halbuki modern 
şelıir düşfinülmcden kocaman 
bir İnönü heykeli dikilmiştir. 

Demokrasi hayatında muha· 
ldet lideri sıfatiyle olı:un bir 
mevki almış olan ~ayın f smet 
İo4>nü bugünkü tecrübesi ile 
hüliısUrların sevi~iı müra. 
caatlarına muhatap olmasaydı, 
ve her şeye muhtae olan peri
§an bir felaket yeri halkından: 
•Her şeyden eV\·el burada sl-
2.in hcykeliniıi kuralım• Gibi 

İ~ir teklif işitseydi, biç lşnp-
• 
hem yok ki bu gibi hliJQskAr-
luı nefreUe etralmdan kqpır· 
dı. 

Diler pUyetlrr 

p iş i~cn gcÇtiAten sonra ıeı. 
zc.leden zarar iörenlere bir 
miktar para dağıtmak yoluna 
gidilmiştir. Bu arada bulun:ın 

'1e .:ığır bir ameliyattan sonra 
.Ankara hastahanesinde yalan 
bir Erıincanlıya beS lira yar· 
dım p:ır:ısı vermcğe lı:aHnıµJın. 

.. ··-

ca: •Bunca milyondan bize bu 
1ıaıJarı mı d\iştü?• demistir. 
Bu söz üzerine mtmfi ve fısi 

ruhlu bir insan diye tavsif 
cıdilmiş, polis neı..aftli altına 

almmış ve bast~hancdt>n ~ıkın
ca .kimse ile temasına meydan 
bıralı::m8dan Erı.incana ıünde

rilmiştir. 

Meydana ıetirilen takım ev
ler tutanın elinde )!almıştır. 

Erıincanda tasarruf i~leri ina· 
nılmaı bir anarşi içindedir. 
K.im.<.e malından emin değil

dir. Takma evler iein tam bir 
ıymet tak.diri muameksi ya

pılmamı~tır. Bunlan taksit ile 
ödemek üıere taahhüt senedi 
vermekten her.kes telrindiğj gi· 
bJ Emlak Bankası da bu isin 
idaresini kabul elmck istemi· 
yor • 

Velhasıl ne tarafa bakıls:ı 

bir idaresiılik ve tCl.ebz.üp Cir· 
neğine tesadüf edilir. Yeni~ 
bir baıı bakımlardan çok bü
yük tutulmuş, bazı cihetlerle 
s:ıbipsq ve plansu bırakılmıs
tır. Denilebilir ki Eniııcan 

~mlekct hesabına tok dikka· 
te layık bir tecrübe mektebi 
olmuştur. Bir i~in nasıl yapıl· 

mam:w icap ettiğini öW-cnmet 
isliyenler on üç seneden beri 
Erı:incancla biriken hata ve ib
malJer aleminde epeyce elen;.. 

ler öğrenebilirler. 

emnuniyetle .royliyelim l_I 
bugün En.incan kıym<:Uj bir 
valiye k:ıvuşmu:ı bulunuyor. 
Yeni Vali İsmail Hakkı Bay
kal bu Jı.c~kes iı;indl"D aza • 
ml ne mümkün ise yapıyor. 

A. E.. Y. 

En.incanda yeni parke lenen Trabzon Caddesi 

:'191'.,.1'1' · ~\la...,,_ 'ft ---.,, 

-· 

EnhKan İsta&)oDa 

GOOD • YEAR fabrikasının imôl ettiği Kamyon lôstiklerinin muhtelif fiyatl• 
sekiz modeli mevcuttur. En.., ucuz lôstik a z kilo:netre yaptığı için çok 

daha pahalıya mal olduğu bilhassa memleketimizde çok tecrübe edilmiıtir. 
Kamyon lôstiği alırken; i~inize en uygun modeli intihap için tecrübeli ' . ,,,, . 
mütehassıslarımızın fikrini alınız. GOOD-YEAR'ın en yüksek kaliteli ve en 

0

palıalı olan ROAD LUG lastiklerini tecrübe ederseniz bunların kilometre 
hesabiyle en ~cuz lôstik •olduklarını~ siz de takdir edeceksiniz. 

DÜNYANIN HER BiR TARAFINDA 
GOODYEAR LASTiKLERi iLE. HER BiR 
MARKADAN FAZLA YÜK N.AKLOLUN· 

~ · 

DU~U BiR HAKiKATTiR. 

Memleketin her bir tarufındalu ocento 

lcrimizden ROAD lUG veya diğer model· 

ılerde GOOD· YEAR lôstiklcrini oroyını:ı.. 

~ 

~ 
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Ciıuiııli lliiseyiıı Çavuş 
......... ~---

:~ 

Cimlnli BiRyia çavuşu Erıincanda tanımıyan yoktur. Hii~yia ça~ Eniatan taribiade 
yeri vardır. Eı-metai isilüı;lnda Cimin c:ivarında bir kaleye hapsedilip ölüme mabkiım edilen 
!00 Türk vataasewriai K$ arkadaşiyle birlikte Hise1in Çavuş kurtaraıştır. Aynca mücadele 
yallannda ım-etleri göriilmüştür. Enlncan vilayeti öniindeki aaluda hrulan inöaii laeykeliD
de görülenleNea Wri de Hüseyin çavuştur. 

Yukanki ~ U~in Çavuşu Ahmet Emin l·aıaaaa ve K.eaaal A.yün laatıralartna aa-

Jatırke.a görü1onıaımL 

Erzincan folklanna 
Bir bakış 

, (Baıı 1 iadde) 
Meğu bahtun kara yazım 

biyleymiş. 

• Ay doğar sini ıı.ial 
Sevmişim birisiai 
Kılıç vurn )»oynu .. a 
8öylemem doğrusuna. • Bir ay doğar Pasinckn 
Pasinin Ol1alladan 
Öyle bir c yar ı;evmi~m 

Katmer gülün hasından. 

OYUNLAR: 
El"Lincanın mahalli oyunlan 

Erzurum, Kelkit gibi bu yöre
nin kanıktedstiği ~ olnn ve bar 
denilen bir oyundur. 4-5 ve

ya daha fazla kimsenin el ele 
tutarak davul - zuma refaka-
tiyle beraberce raks etmesiyle 
devam eder. Mcselli baz•larmın 
adları: Demirağ. Erzincan Han 
ecri, Erzurumun zannedilen D<: 
Hlo, Erzincan Köroğlusu v.s. 
DÜGÜNLEll: 

grzincanın en tipik tarafla
rından bir.i düğünleridir. Evle
necek erkek hoşuna giden kızı 
bulunca, :imalı ·barelteUerle e
ve anlatmaya ı;alışır. Hele er· 
kek .askerliğini de bitirmişse 
artık onun evlenmesi lllıımdır. 
Oğlan anası, oğluna münasip 
bir kız arar. Nihayet bulur. Ön 
ce oğlanın ıınası ve yakınların
dan birkaçı kw görmeye gider 
ler. J.~rtesi (?Ün gene aynı ka
dınlar, kı7. tınasından kızı is· 

terler. O da cevap veremiyece· 
ğini, babasına sorması kap et-
tiğini söyler. Akşam n~lanın ba 
bası ve cs:ı.ğdıç• Uibir edıle:ı 
ve. .ıvaı.ifesi damalı irşat et· 
nı.ek olar.• bir ş.ahıs ve blrk1c 
yakın alı:rah3 De kız cvi:ı~ g;. 
der. Konuşulur, eğer isteyl
cilere şerbet ikram edilirse. bu 
hbul olundu anlamına gelir. 
Artık nişan günü kararlaştı
nhr. Kadınlara ayn. erkeklere 
ayr.ı niş:ın merasimi yapılır. 
iVarlığı olmayan aileler ~~nn 
tek nişan yaparlar. Şimdi 'ka
dın. erkek bir arada da yapı!· 
maktadır.) Mütealubeıı .tohum 
davarı. denDen bir koyunla ol,! 
Jan evinin kı1.a vcreccıti çeyiz 
göndc.-ı1ir. Belediyede nikah 
muamclesi yapıldıktan sonra, 
f!ir de imam nikabı kıyılır. Ar 
tık &na düıtüne gclmi$lir. Yal· 
n&& diiğündea 6-e a,._ ge-

, lin hamamı denilP.n bir ~len-

Erzineanın tarihi 
(8a~ı 3 indide> 

ni ö~renlnce aralanndaki düş· 
manlığın başlıca müsebblple· 
rinden olan Mutabbartenl ce· 
z:ıtandırmağa karar vermiş, 
H-01 yılı temmuz a)·ında Er· 
zincana gelerek muhasara ve 
zaptetmişti. Mutahharten de ya 
kalnnmıştı . . Fakat Bayezit. ge· 
rek şehir h3lkının ve gerekse 
maiyetinde bulunan Bağdatta· 
ki Celairiye hükümdarı Sultan 

•Ahmet ve Karakoyunlu aşireti 
reisi Kara Yusuf Beyin şefaat
leri üzerine Mutahharteni ser
best bırakmış ve kendisine ti· 
bi olmak şarti~ tekrar Enin· 
can hakimi yapmış\ı. 1402 tem 
muzunda ~ereyan eden ve Sul
tan Yıldırım Bayezidin mağlü· 
biyeli ve esareti ile nihayet 
bulan Ankara meydan muha· 
rebesinden sonra ·Erzincan Os
manlılarla alfıkasıİıı kesmişti. 

Akkoyunlu hükümdarlığına 
geı;en Karayülük Osman Dcy 
Erüncan ve havalisini Mutah· 
barten"in torunu Ali Yar Bey
den alarak Akkoyunlu de\•leti-

,_-. ---·-=- _:.::___-:-~- - . -- ---= 
kız · ve kadınlar hamama gider. 
~r.ad:ı eğlenir, yıkanırlar, hatta 
gelini oynatırlar ve çıkarlarken 
göbek taşında kına yakarlardı. 
Fakat Gimdi hamamdan sonra 
kendi aralarında genç kızlar 
toplanarak. kına yakıyorlar. Ba 
z.an da haınam yapma)'.!P. , hep 
birarada toplanır. bütün kadın 

tar ve kıılar eskiden tstanbulda 
olduğu gibi eğlenerek geline 
k'ına yakarlar. Çarş:ımba günü 
yapılan ham:ım veya kınadan 
sonra, perşembe günü gelin al 
ına merasimi denen asıl düğün 
yapılır. 

Dizi diıi paytonlar hep •bir ara 
da oğlan evinden Iı:.alkarlar. 
Bunların bir veya .ikisinde da 
vul - zuma vardır. Cala çala ve 
sehri dolaşa dol2şa kıı evine 
giderler. Kız e1'inde gclin ha
z.ırbnmıştJr. Gelin arabalardan 
birine bindirilir. Gelinin bin
diği araoo süslenir. Düğün a
layı.nda arabalarla beraber. alr 
lılar da vardır. Meydanlık ara 
z.iye geklikleri zaman ciril oy 
narl2r. Raıan gelin arab:tsının 
önü hallı: tarafından kesilir. 
Bahşiş almad;1n da bırakma&· 
lar. c50 St'DC evveline kadar, 
pehlivanlar kbbcllerini giyiyor 
arabaların arlı:.alanndan tutup 
bınıbııyorlarmış. Nihayet ge
lin, davat evine gelir; oratb 
da eğlence tııatıar. nhı ailcJer 
gelin gelirken kurban Iı:.eser-

dar devam eder. 
ne bağlamıştı. 1435 de Osman 
Bey öldüğü zaman Erzincanda 
vali olarak oğlu Yakup Bey bu 
lunuyordu. Osman Beyin toru- . 
nu meshur Uzun Ilnsan Be
yin Erıincanın imarında . bir 
Anadolunun en mamur ve gü
zel şehirleri arasına geçmiştir. 

11 ağustos 1437 de Falih Sul 
lan Mehmet tarafından kazanı. 
lan Otlukbeli zaferinden sonra 
Akkoyunlu devletinin eski kud 
ret ve nüfuzu kalmamıştı. Bir 
müddet mahalli sergerdeler ta
rafmdaıı idare edilen Enlnean, 
nihayet Safevilerin eline geç
mişti. 

y avuz Sultan Selim Trabzon 
valisi bulunduğu sıralarda 

her ne kadar Erzincanı işgal 
etmiş ise de bi!Ahare buradan 
çekilmişti. Şah f smail bu ha· 
dise münasebelile Yavuzu Ba· 
yezide şikayet etmişti. 

Erzincanın 'kal'l olarak Os
manlı Türklerinin eline geçme
si 1514 dedir. Yavuz Sultan Se· 
Jim Çaldıran seferine giderken 
Erzincan 14 temmuz 1514 de ka 
pılarını açarak padişaha bu· 
yur ctmistir. 17 ekim 1514 de 
Bayburd kalesini fethe muvaf. 
:fak olan Başmirnhur Bıyıkı'ı 
Samet Ağa, paşa linvanilc Er
ıincan valiliğine tayin edil· 
miş, Trabzon, Karahisar ve Ca 
nik sancaklan da kendisine ve. 
rilmişti. Kanuni Sultan Süley
man frakayn seferine gider· 
ken 120 temmuz 1534 de En:in· 
cana gelmiş ve burada üç gün 
kalarak şehr.in imarı ve ma
betlerin tamiri itin lalimJt 
vermişlir. 

~ma!llı Türkleri devrinde 
meS'ul ve müreffeh bir 

hayala kavuş3n Erzincan 1583, 
1666. 1784. 1787 zelzeleleri ve 
Celali harelı:.eUeri ve Abaıa Pa 
p isyanı gibi bazı vak'alar is
tisna edilirse hayatında fada 
bir değişiklik olmamıştır. Yu· 
karıda sözü gefen zelzeleler de 
fıııla tahribat yapmamıştır. 

On dolı:.uzuncu yüz yılın ikin 
ci yar.ısında yeniden ehemmi
yet kaunan Erzincan dördüncü 
ordu müşirlik merlttt.i olmuş
tur. 1906 yılında burada Harbi 
ye mektebi acılmış, fakat 1908 
de tekmil Harbiye mektepleri
nin te.hit olunarak fstanbuldl 
toplıtDması üıerlne kapanmış

tır. 

M lemmuıt 1916 da 'Moskof 
lstilisına uğramıt. bir buçuk 
ilene sonra 28 şubat. 1 tı il de 
Türk ord11• brafand;tn is.tir 

Er.zincanda müthiş gecenin hikayesi 
(Başı '1 nclde) 

askeri yardım istemeğc karar 
verdik. Ulucamiin halini görlin
cc, lıirbirimize dedik ki: ·Dün
ya yerinden oy_n:ımış. Galiba 
kıyamet koptu.• 

BüUin hatlar kesilmiş, mu
habere durmuş, dcmlryo1u ray
Jan sökülmllştü. Vali Osman 
Nuri Tekeli Kemaha gitmi5, 
oradan merkezle muhabereye 
çalışıyordu. Savcı izzet Bey 
hapishane inşası için Erzinca
na gelmiş bulunan mahkum ka
filelerini faaliyete sevkedcrek, 
büyük fedaUrlıklarla enkaz al
tından adam kurtarıyor, hasta
lara yardım ediyor, t~dırlar, 
barakalar kuruyonlı•~ 

Çok dikkate layıktır ki ilk 
üç gün içinde halkın imdadına 
koşanlar ve canlarını teblilı:.eye 
koyarak tam bir disiplinle va
zife görenler, suçlu sıialıyJe 
ceuıya layık görülmüş vatan
daşlardan ibaret kalmıştır. Hal
buki bu esnada civar köylerden 
gelen ve dürüst addedilmesi la
zam gelen bir takım kimseler 
zavallıların imdadına koşacak 
yerde talanla ve çapulculukla 
meşgul oluyorlardı. 

40,IOO ölii 
Bu sırada mal düşüncesi zih

nimden çok uuıklı. Mağazama 
ve ardiyeme girip mallanmı 
korumak ve çapulcuların ıeka
vetinl önlemek hatırıma bile 
gelmiyordu. Sevgilileri kaybet
?Jlenin acısı her~eyi unutturu
yordu. Ortada binlerce cenaze 
duruyordu. Evlerin bahçesine 
çukur açarak ikişer, ~r kişi
lik kafilelerle ölülerimizi göm
meğe çalıştık. Fakat bu şekil
de başa çıkmak imkanı yoktu. 
Üçüncü günü büyük bir mezar 
açtık, ne gusül, ne de namaz 
düşünmeden elbiseleriyle bera
ber binlerce kişiyi hu mezara 
doldurduk. Enincan fcinde 
ölenlerin yekünu 16.436 dır. 
Civar köylerle beraber yekun 
kırk bine varmıştır. 

Çok şükür kışlalar yıkılma
mıştı. Askeri mektepte ve Jan
darma okulunda olanlann ço
ğu kurtulmuştu. 

. Zelzele adeta dalgalar halin
de tesirler göstermiş, bazı yer
lerde taş taş üstünde bırakma
mıs. Bazı noktaları da masun 
tutmuştu. Ka~ne gibi binalar 
loz yığını haline düşmüş, en 
köhne sanılan evler dimdik 
kalmıştı. Bir evin yanyana iki 
Odasından birisi çökmüş birisi 
kalmıştı. 

Beterin be~ri 
O gece sab:ıha kadar oğlum

la beraber on beş, yirmi kisi 
kurtardık. Bir baca iı;-inde bu
lunan iki yaşında bir çocuğun 
muciı.e şeklinde canı kurtarıl
mıştır. 

Ortada pijama ile dolaşıyor
dum. Üşüyeeeğim, hasta olaca
ğım aklıma gelmiyordu. 

Ertesi gün depomdaki mal -
!arımın yağma edilmiş olduğu
mı giinlüm. Hiç bir teessür 
duymadım. Bütün kıymel ölçü
leri değişmişti. İnsanlar bit; 
beklenmedik şeyler için Allaha 
şiikrediyorlardı. Bir marangoza 
rast.geldim ki (Ölülerimi bul
dum. şüpheden lı:.urtuldum) di
ye haline şükrediyonlu. Çünkü 
sevgililerin cnlı:.az altında işken
ce çektikleri ve imdatlarına 
koşmalı: mUmkiln olmaması 
ölümden bile acı bir düşünce 
idi. 

Bir taraftan· yangınlar çık
m1,1tı. Nasılsa ölümden kurtu• 
lan bir baba. 1anan evinde bu
lunan çocu1tlannın ·Baba bizi 
lı:.urtar!• diye bağırank yan-

zuruna tabi bir sancak merl<e
z:i olan Enlncan istirdadı mil· 
teakip mllstakil mutasarrıf! ıtt 
ve cumhuriyet devrinde viliı· 
yet merkezi olmuştur. '29 ekim 
1938 de demiryoluna kavuş.. 
n111Jtur. 
Emnc:ın 1139 senesinde bU· 

1ün Türkiyeyi :matem içinde 
Uıke.lle 

dıklarını görmUş, aciz ve çare· 
sizlik içinde kendi kendini ye
mişti. 

Beterin daha beteri olduğu
nu insan her adımda acı ornelt
lerin yar~ımıyle gö,rüyordu. 

Sönen ocaklar , 
Filanca evden bir adam as

kere gider, ölür. rnan aile yaş
lı bir unsurunu veya bir yav· 
rusunu kaybeder. 1''akat ı ocak 
sönmez gene b5ki kalır. -Hal
buki En.incanda binlerce ocak 
hiç bir uz.uvları sağ kalmamak: 
üzere sönmüştü. Nice insan da 
sevgililerinin topunu birden 
kaybetmiş ve hayatta kalmağt 
bir lUluf değil bir ukubet diyo 
telakki edecek hale düşmüştü. I 

Enkaz altında 
Erıincan Belediye Başkitibi 

Nurettin Dinçsoy şunlara anlat.-
nııştır: '\ 

- İçinde yattığım oda yıtı:ıı- 1 dı . Orada bulunanlarla beraber 
enkaz altında lı:.aldım. Diğer 
odadan beni aradıklarını sez- 1 

dim. Ses gelen yeri kıwyotlar- 1 
dı. Enkazın allından benden· 
evvel karşı evde oturan bir öğ-I 
retmen kurtarıldı. Demek ki iki 
evin enkazı birbirine karlıjmış-1 
tı. iki buçuk saat sonra ben de 
kurtarıldım. Kolum Iı:.ınlmı.ştı.' 
Bütün vücudum yara icinde)'di.I 
Reiikamın sesi enkazın altın-; 
dan duJUluyordu. Elinin par-· 
makl:ın toprak altından görü-~ 
nüyordu. •Kurtarın• diye bağı
rıyordu. Fakat enkazı teşkil 
eden ağır direkleri yerinden 
oynatmak icin elde vasıta yok- • 
tu. imdadına yetişemedik . Re
fikam, annem, ~ocuklarım ev
den altı nlifus gitmişti. Bunla
rın arasında o zaman Hasanka
le, şimdi Kars Ziraat Bankası 
müdürli olan kardeşim Muhid
dinin tek kızı da vardı. Za•:ıllt 
kardeşim, kızını tahsil için Er
zincanıı yollamış. Kızcağızın er
tesi sabah için ağır dersleri 
varmış. Saatlerce çalıştı. .sı
bahı bir bulsam, derste iyi ce
vaplar versem• diye üzüldü. 
Fakat z:\.Vallı kızın sabahı bul
~s13ykadd_enniş .•. • _ 

Yeni Erzincanda 
Bayınduhk işleri 

(Başı S incide) 
Tr:ılnon .ana caddesi ·p:ır1telen
mektcdir. Fııbrika )"Olu da bıı 
meyandadır. r 

Köy Subn 
fü·zincanın 506 köyünden hir 

kısmının esasen suyu vardı. 
Şimdiye kadar, ı;uyu olmayan 
43 köyün suya temin cdilmii
lir. 25 köy de suya kavuşmak 
iheredir. Bu yıl köy sulan i
çin 155 bin lira yardam görül
müştür. 

Köy Yollan 
Köy yollarından evvel nıı

hlyel~r ile temos temin ede
cek yolların inşası ele alınmış
tır. Jlir kısım koylerin yola vat 
dır. Na~iye ve köy yolu olarak 
ele alınan ve faaliyete geçi· 
len yollarm tulü 105 ıcnomet
rcyi bulmaktadır. Nıı.biye yol· 
farı üıerinde birçok köylerin 
de bulanuşu iki taraflı menfa
fal temin etmektedir. 

GC(en yıl bu mevıuda Ba· 
kanlığın 105 bin liralık yardı· 
mı, bu sene 339 bin liraya yük 
selmistir. Bunun 5 bin lirası 
öz.el idare yardımıdır. 75 bin 
lirası da gC(Cn yıldan devfr a
hnınıstır. Yol faslivetine mu
vaıl olarak hlilen dört ).öprü, 
60 menf~ Ulmir ve inpsı ür.e 
rinde de çalışmaktadır. 

karıfla$f0ışlır. 26 aralığı 'J:1 a
ralığa bağlıyan gecenin yarı
sından sonra müthi$ bir zelzele 
güzelim şehri bir harabeye ce· 
virmiı ve on binden !atla in· 
san enkaz altında kalarak can 
vermiştir. Simdi şehir Trabzon 
taddf!M üıerinde tekrar kurul · 
ma~f\"~ 

:l'~rw .. Faa.ıl Tülbeatçf 

--- 18 • 1% - !t5% -VATAN • EnfJ'Can tl.tvtd--------------------·-
Erzi incan'ın 

tarihi 
Fı r.ılın yukarı havuısında ve 

ayni adı taşıyan ovanın or 
tasında bir vilayet merkezi o
lan Erzincan, eski devirlerde 
Doğudan Batıya ve güneyden 
kuzeye giden ticaret yollarının 
üterinde bulunması dolayısile 
büyük bir ehemmiyeti haizdi. 
Şehrin hangi tarihte ve kim
ler tararından tesis edildiği bu 
gün kat'iyetle malüm değil ise 
de, kadim bir maziye malik 
bulunduğu muhakkaktır. Er
meni müverrihleri şehrin test· 
sini Milattan evvelki tarihlere 
itadar çıkanrlar. Profesör Dar. 
kot:ı göre, Erzincan havalisi U· 

zun asır.tar boyunca İran ve Ro 
mı imparatorluklarının reka· 
bet sahasında kalmış, bnan bu 

~ iki devlet arasında yerli ve kil· 
çülı: hükumetlerin fiilt haki
miyeti allına girmiştir. Yedin
ci yitt yıl baslarında her ne ka· 
dar Sasinllerin istllAsına uttra. 
mı'J ise de Bizans İmparatoru 
Henklius tararından istirdat e· 
dilmiştir. 

İslamlar ile Bizanslılar arasın-
da başlıyan mlicadele sıra· 

sında biri 639 - 640 ve diğeri 
642 de olmak üzere iki defa 
İsl.Am ordularının akınlarına 
maruı kalan Erzincan, nihayet 
645 de onun yüksek hakimiye
tini tanımıstır. Arap müverrih 
!erinin ve coğr:ı ryactlarının 

verdikleri malUmata göre, Haz~ 
reli Osmanın hilafeti ıamanında 
645/646 da Suriye valisi Mııa· 
viyenin Suriye ve Irak muha· 
rebelerinde temayüz etmiş o
lan Emir Habib bin Maslama'
nın kumandasına verdiği or
du, Erzurumu ıaptetmiş, Van 
gölü havzasını ele geçirmis ve 
Enincan havalislni de nüfuzu 
allına almıştı. 

1 
1 

Arap hakimiyetinin bu ha· 
vat'ide ne 'kadar sürdüğü ve 
hangi tarihte tekrar Bizanslı· 
ların eline geçtiği hakkında 
kal"i bir vesikaya sahip deği· 
liz. Ancak büyük Roma İmpa
ralorlui:'Unuo Anadoluda yap
mış olduğu miilki \'e askeri tes 

ıkilat yedinci yüz yılda impa· 

Yazan: 

FERiDUN f AZiL 
TOLBENTÇi 

rator Heraklius'un halefleri ta 
manında değiştirildiği ve bu 
taribl_e Erzincanın Bizanslıla· 
rın elinde bulunduğunu Jıill-
yonız. · 

7 nci asırda Anadolu on se
kiz temaya aynlmışh. 1mpara· · 
tor Romanos Le Kapen zama
nında teşkil edilen Mezopotam 
ya teması yukan Fıratın sula· 
dığı bir kısım arazi ile men· 
badan itibaren Murat suyunun 
ve kollarının sabası, bu su ile 
Dicleyi ve onun ilk kollarını 
doğuran dağlar aranndalci ara
ziyi ihtiva .ediyordu. Kemah, 
Divriği, Palu, Harput ve hava
lisini de içine atan ·bu tema· 
nın merkezi Erzlncandı. 
26 ağustos 1071 de cereyan 

eden ve Selçuk Sullanı Alp 
arslanın kat1 z.aferi ile neli· 
celenen l.\lal:ngirt meydan m!.I 
harebesinden sonra bütün A· 
nadolu Türk fütuhatına a.;ıl· 
mıştı. Sultan Alparslanın ku· 
mandanlanndan olan Emin 
Mengücük gazi Erıincan ve ha. 
valisini zaptederek Selçuk dev 
telinin yüksek hakimiyetini ta. 
nımak .şartile ve merkezi Er
tir.<'anda olmak üzere bir ima
ret kurmuştu. MengUcüic ima· 
reli bir buçuk asır kadnr pa· 
yidar olmuştur. Anadolu Sel· 
çuk hükümdarı birinci Aliıe~
din Keykubat 1228 de bu hane 
dana son vermiştir. Sııltan A· 
Iieddin Eyyübi hükümdarı El. 
eşref ile birlikte 10 ağustos 
1230 da Erzincanda Yassıçimen 
de Cetaıeddin Harizmşah ordu· 
sunu da mağlüp etmişti. Er· 
tincan Selçuklular devrinde bir 
hayli imar görmüş ve ordu 
merkezlerinden biri olmuştu . 

26 haıiran 1243 de cereyan e
den Kösedağ savaşı:ıda Sul 

tan İkinci Keyhüsver'in mıığ· 

Susa l'elnı•.da d~"- .köprii.iii. 

*' .... 

Zelzele mmtatas aıtda ayakta Iı:.alan yegine binı. Tarihi lte"ansanJ. 
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IQp olması üzerine Selçuk dev dafaa etmesini bilmiştir. B~y ve gercıts~ Mu~hhar~en 
leli Moğullann nüfuzu ııltına 1400 yılı temmuz ayında bil· Tımura rehberlık etmışlerdı. 
girmiş, 1256 dan itibaren de ylik bir ordu ile Pasinlerden 
Moğol İmparatorluğunun bir kalkarak Erzineana gelen T i· s ultan Yıldırım Bayezit, Ti-
şubesi o~arak meydan~ ~iki\? mur, Mutahharten tararından murll karşıl?şmak üzere 
H_hanllerın yliksek hakımıyetı~ karşılanmış ve buradan Os· Anadoluy:ı getmış, fakat. ~~ 
nı tanımıştı. 1308 de Sultan Gı manlı Ulkesine girdikleri za. ğol Hakanının Bağdnd:ı gıtlığa-
yaseddin Mes'udun veCatından man gerek Karayülük Osm:ın (Devamı 10 uncuda) 
sonra Moğol beylerinden biri 
umumi vali tayin edilerek Ana l 
dolunun idaresi ona ~·rakılmı_ş ı ·Erzı· ncanın 
tı. Bu sıralarda Erzıncanı zı· ( 
yaret eden seyyah .lbni Batuta 

coğrafi 
şehıln pek mamur olduğunu 
yazar. Umumi valilerden De· 
mlrtaşın Mısıra kaçması ü-ıeri
ne bu makama yine Moğol bey 
Jerinden Şah Hasan tayin o· 
lunmuş, fo~at Hasan Anadolu 
ya gelmiyerek yerine .Emir A· 
laeddin Ertaoayı vekil bırak· 
mıştı. 

1335 de lıh:ınilerin saltanat 
kavgasına düştükleri bir sırada 
bundan.faydal3nan Ali'ieddin is 
tikllilini llrın elmiş, merkezi Sı
vasla olmak üz.ere yeni bir dev
let kurmuştu. Bu suretle Erzin 
can da Sıvasa tabi olmuştu. 

E rtena oğullarından Ali Be· 
yln saltanat& sırasında bu 

beyliğe tibi olan şehirlerden 
'baııları kendilerini müstakil 
nddetmeğe başlamışlardı. Run 
ların arasında Er-ıincan da var· 
dı . 1378 tarihinde burası Mu· 
tahharten'in elinde idi. Ertena 
oğlu Ali Bey vnar lı:.adı Bijr· 
haneddin ile birli:klc Erıinca· 
nın zaptına gilmiş, fakat A\· 
koyunluların ·Mutahhartene 
yardımları üıerine muvaffak 
olamamı$lı. 

Jo:rz.incan bundan sonra lı:.adı 
Bürhancddinin, Akkoyunlula· 
rın ve Knratoyunlulann mü· 

) .cadele sahası olmuş ise de her 
iiı;ünlin bir_birlerile anla$3m• 
maları ü~rine keodisinl mil· 

durunıu 
K uzeyden Keş;ş dağları, gü-

neyden Munzur dıığlariylc 
çevrili büyük Erzincan ve Ter 
can ovalarından ibaret olan Er
zincan ilinin yüı ölçüsü 10.583 
kilometre karedir. Enincan 
şehri Erıincan ovasında lakri· 
ben üç lcilomelre karelik bir 
saha işgal etmektedir. iklim 
kışın sert. yazın &ıcak ve yağ· 
mur bakımından kiCayetslıdir. 
İlin şimal hududunu t;evreli· 
yen yüksek Keşiş dağları Ka· 
radcniı ıkliminin ralip hususi-

yetinin ic kmmlara nüfuı el· 
mesine m!lnl olur. Bu sebeple 
El"Lincan, ıklim itibariyle doğu 
ve Orta Anadolu ıklim bölge· 
lerinin arasında hususi bir mev 
ki lsıtal eder. Senelik yaemur 

vasatisi senelere gore W-40 
santim arasında değişir. 

Erzincan, Ku1.t'yden GUmüs
hane. Kuz.ey • BalHJan Giresun, 
Ratıdan Sıvas, Güneyden F.li· 
ıığ ve Tunceli, Doğudan Erzu
rum ile tevrilmiştir. föva kısım 
!arının deniıdl'n yüksekli~i 
rıoo metre katbrdır. Dağlıırın 
.irtifaı 2000-3000 metre ara-
sında· dcği~r. , 

Akar 
Sulu 

Fırat /Şehri F.:nincan ovasını 
baştan nihayete ka(hr geçerek 
Doğu - B:ıtı istikametinde a
k.ar. Bu nehinfen, ovanın fen
nt şekilde sulanması itin te-

!lt>bbüsler vardır. 

Etrafı çevreleyen yükse.lı: dağ 
tarın ovaya bakan ic kısımla
rında yer yer akar sular var
dır. Girlevi~ mevkiindcki akar 
suyun temin etliği şcllileden 
isliCade ile büyük bir hidro - e 
.lcktrik santralı meyd.'ına geU· 

rilmiştir. 

Ya:ı:ları çok sıcak. kışın "pelı: 
so~ulc ol:ın Erıincanda, ·!'traft 
kuşatan dağlar kıraçtır. iç kt· 
sımlanla akar suların bulun
duğu yerlerde şirin köyler vü-
cut bulmuştur. Bu gi.tıi yerler

de tabiat birdenbire değiırlr ve 
bol yeşillikli, ağaclıklı bir me
sire yeri halini alır. Ovanın 

dağ ctekleriyl-e birleştiği yer· 
lerde bu şekilde birçok köyle
re tsadüf edilir. Cimin na~ 
.~ '1wı!anbıli. biridir. 

• • 

.. 



• ·VATAN • Enincan lla'\'esi- 10. 12 - 952 -

Yeşil Eğin 

Erzincan Belediyesi 
Erzincanın beledi)e rcbi Nus· 

ret Bayındır yüksek ıira
at mühendisidir. Uzun seneler 
llarp Akademisinde, yük~ck 
levazım mektebinde \'e Hayd:ır 
pıaşa lisesinde hocalık etm.is· 
tir. 

Delediyımin 430 bin liralık 
bütçesi vardır; 180 bin Jirası 
memur maaşına gider. Bu btt
çc ile kurulu~ halinde bir sch. 
rin tiirlil tiirlü ihtiyaçlarına 
yetişmek imkansızdır. Belediye 
başkanı söz arasında demiştir 
ki: •Burası belediye değil ağ-
lama tası, gelen ağlar, giden 
ağlar!• Zaten eski ı:nincanh· 
lar i~in 2elc-lele bugün olmuş 
gibidir, biraz dokunulsa her
:kers rery.:ıt eder. 

Mevcut varlığa rağmen bele· 
diye ümran faaliyetlerinden 
geri kalmıyor. 190 bin liraya 
bir hal, 20 bin liraya betonar· 
mc bir hangar yaptırmıstır. 
Bir belediye oteli yapmış, 210 
ilin liraya .satmı~tır. Fakat 
otel ihtiyacı şiddetle hissedil. 
diği için otel ve gazino olarak 
dört büyiik holden ve 27 oda· 
dan mürekkep k:ıloriferU bir 
bına yaptırmı;,;tır. Bu bina ko
lorduda kiradadır. Eğer kolor· 
du kendine mahsus bir bina 
yaptırırsa hem Erzincan yeni 
ve güzel bir bina kazanmış 
olacak, hem de otel ihtiyacı 
karşıl:ın:ıe:ıktır. 

ceği gibi evlerde el tezgahla. 
rını elektrikle işletmek müm· 
kün olacaktır. Üç bin iki yüz 
kilovatlık hidro elektrik tesis
leri şehrin başına kadar gel· 
mistir, iş şebekeyi kurmağa 
kalmıştır. Şimdiki elektrik ~e· 
bekcst derme çatmadır. 

Erzincanda bir belediye oto
büsü jsler. Şahıslara ait ola. 
rak köylere işliyen 3 otobüs 
vardır. Belc<liyeye kayıtlı kam· 

l 

,>onların miktarı 27, motosik· 
Jetler 68, fayton :ırabalar 37, 
tek atlı ~abalar 50 dir. 

Enincanda imar hareketi sü
ratle devam ediyor. Muazzam 
bir hastahane yapılmıştır. Or
ta mektep olarak yapılan bi
na pavyon iJavesiyle liseye çev
riliyor. Erkek ve Kız sanat 
mekteplerin in inşası geçen sc. 
ne başlamış, inşaat tamamlan· 
mıştır. 

Türkiyede hapishanesi boş 
olarak kilitli bir şehir var 

mıdır? diye bir sual sorulsa 
uEğinı> şehri vardır demek ka· 
bildir. Bu bakımdan Türkiye· 
niıı , İsviçresi, tabii manzarala
rı itibariyle de cennet dense 
yeridir. 

Efsaneye gUre, Bizans prcn· 
~eslerinden gü~I ~Eğineı> bu· 

radan geçmekte iken, buranın 
cennet kadar giizC'l tabii man
zaraları hoşuna gitmiş ve ken
di adına izafeten bu şehri kur
muştur. 

E•..-liya Çelebi şehrin tarihi 
hakkında su malümatı ver· 
mektedir 

Eğin şehri Bizanst:ın .naz. 
reti Ömer evlftdından •Emin· 
ömer Bin Lokm:ın'nınn fethi. 
dir. Badehu küffar eline düs
müş ise de Harunürre~lt as· 
rında Seyit Caferi Batt:ıl Gazi 
tekrar fcthetmi~tir. Sonra yi
ne istilai küffara uğr:ımış. Ve 
nihayet, Ali Selçuktan Sult:ın 
Alaettin fethetmiştir. Nih:ıyet 
Selçukyanın nih:ıyetlerinde Yİ· 
ne küffar eline dü5üp, hadisei 
Timurdan sonra Çelebi Sultan 
Mehmet tarafından küffar elin
den :ıman ile alınmış; Osmanlı 
Türklerinin hakimiyetine g~
miştir.ıı 

Yurtsever, hür fikirli, yurt
larına çok bağlı Eğin halkı, 

1920 de Kemal At:ıtürkiin aılı. 
na iıaleten Eğinin Kemaliye
ye çevrilmesi için T.C.B.M. 

Meclisine basnır:ırak, bir ka· 
nun çıkarılmasını sağlamı§l:ır. 

O gündenberi Eğin Kem:ıli;>·e 

' 

Dt>lc<liye yeni bir hamam in· 
§:ısına da tesebbiis ctmistir. 
Ayrıca muvakkat ~hirde bir 
hamam mevcut olduğu gibi, 
garip bir tesadüf cleri olarak, 
eski fehrin hamaml~rının hep. 
si sağlam katmıştır. , 

Erzincan Belediye Reisi Nusret na yındır. 

Ye.nişehir çok geni§ tutul· 
muştur. Burada 48 kilometre, 
muvakkat ~ehirde 18 • 20 l:i
lometre yol vardır. Yeni seh· 
rln caddeleri ta~amlannııs gl· 
bidir. Buraya 10 bin kadar 
ağaç dikllmi~tir. .!ıluvakkat 
şehrin yollarına bakmak müm 
lkiln olmuyor. istasyon civarın
da gceckoııdulardan milrek· 
kep olarak kurulan B<>ybağ 
mahallesinde de 8 • 10 kilo
metre yol vardır. Du mahal
l<'yi sehrln bir kısmından :ıf. 

1ade birkaç köyün bir :ıraya 
;gelmesi diye telakki etmek 
(foğnı olur. Evlerden çoğunda ···IJ. •. ~~....,~: - .>"'"*'.. . d , • • , ~ 
beslenen h:ıyvanl:ırla burada ,Jf,4-;; $.'7,,..:...: -:- ek. · ·.. -. 
her cihetle köy JıaU vardır. ryş7 ' .... ~~ - ~~;,- -- --P- ~-< ·. : ... 1>:""-, J1 

j ~-:·~~· ~- ~ ...... ~-~--- -""""' "-:~ - ;+~>$...·- . :_:·_ ·~=:~..s~. -~ ·-~-''··-.; 

· Fır:ıt nehri ısliıh edUlyor. 
Sular eleklro motoponıplıi y\ik. 
fielUlerek kanal halinde şehir. 
den ı:eçirilccek, sulnma yapı
lacak ve elektrik tesislerinden 

•• lik fabrikasına enerji \'erile- En.Uıcaotla caddcı 

Kem.aliye 
olarak tesmiye edilmeye b:ı5-
lanmıştır. 

ll:ilen Eğin Fırat nehrinin 
bir kolu olan Karasu vacfüi· 
nin batı yam:ıcında yer alır. 
Şdırin. etrafını doğuda Muıı
zur dağları, batıda San~·i~'l'k 
yaylası, güneyde Venkag, ku
zeyde Kuruçay dağları çerçe
veler. Kasabanın deniz ~e,·ı_:r
sinden yüksekliği 900 M. d ır. 

Şehirde kara iklimi hii!<üm 
~iirer, yazları çok sıcak 
(35°); kışları çok soguk 
(-20•) olur. Yağmur IJ:ıhar

lııra tesadüf eder. Kışın y-:ı~ış 
kar halindedir. 

İlçenin en büyük suyu K:ı
r:ısudur. Şehir dahilinde buı: 
gibi K:ıdıgölü suyu vardır. 

Bundan içme su ihtiyarı t~ 
min edildiği ı:ibi üzerinde hu
susi te~bbüs -Olarak teşdkül 
eden bir Anonim şirket tara
fından 66 Kv. takatinde bır 
elektrik santralı kurulmuş ölup 
ı;ehrin enerji ihtiyacını kaqı· 
lamaktadır. 

B<>lediye sınırları i~indc bu. 
lunan toprakların yüz ölı,:ü~ü 
1885 Km.2 dir. Kasabanın nü
fusu 3706 kişidir. Mi.ilh:ık:ıt ı 
ile birlıkl-0 ilçe ,nülu~u 17.050 
kişiyi bulmaktadır. 

İlçeye, Açutka; Baçvarl inik 
isimlerinde iki bucak ba!:lıdır. 
Kôy sayısı 69 dur. Kas:ıbaıla· 
Jıi ev sayısı 812 dir. 

Belılc ekime elvcri~li olm:ı
dığı itin insanın geçimini rnğ~ 
Jıy:ıcak ürilnJer~n m:ıhrur11 
olduğundan geçim şartları güı;
tür. &ti ,yüzden KemaliyrJilcr 
geçimlerini ~emin etmek üzt!rc 
gurbete çıkarlar. İstanbul, Aıı
karada Kemaliyeli birçok iş 

sahiplerine tesadüf t'l.nw:C 
mümkündür. Kasabanın yegane 
ihraç J'ııaddesi duttur: :tıur:ıya 
yılda 30 bin Ura temin t!ıfor. 

Türkiye çapında şöhretli 
halı dokuyan bir halı şirketi 

me\'cuttur. Ayrıca küçük do
kuma sanayii de ilerideılir. 
.Dokıımacıl.:ır kurdukl.ırı bır 
kooperatifle, büyük .sanayie Ti,• 

.kabct c<lc-cek ksiskr kurmak· 
tadırlar. 

Kas:ıbada bundan b:ışka ••• 
yakkabıeılık, demircilik, nıo

bily:ıcılık oldukça ileridedir, 
Köyforde daha ziy:ıde hah~e 

zir:ı:ıtinc ,.e hayvanc:ılıfa ehem. 
miyet verilir. _ lfayvaıılardaıı 
daha ziyade koyun ve krçi bcs· 
lenir. 

İlçe ve lıöyler :ır;ısınd:ıki 
yollar patikadan jb3rellir. llu 
bakımdan Kemaliyenin derdi 
yoldur. ilçe stabliı.e bir şose 
ile Dağış!aş istasyonuna, gü
neyden de nyni şose k:ısah:ıp 
Arapkir iizcrinden Malatya \e 
J~~ıazığa bağlar. Eliıığ • Kema
liye 135, Malatya • Kcmaliyl~ 
155, Bağış.t:ış • Kem:ıliye 35 
Kilometredir. 

Hemen he.r köyde okul llJ(:\'• 

euttur . .Merkezde bir ilkokul 
\'e ortaokul vardır. Kemaliye
liler okumaya Asık insaiılarılır. 
halkın yü7A'lc 95 1 <ıkuma )'ll7.• 

ma biJir. 

Eğin zengin bir folk 'a ~;ı. 

Jıiplir. Gurbetin nrdiği :ıcı 
Xcmaliyelilere cok §ey jllı:ıın 

etmiştir. Türkülerin hepsi gur

beti ifodc «Jcr. işte bir misal: 

1\ii~ana SÖJl~yin bu yıl alınıasın 
Akıp, :ıkıp yüreğimi yalı.nııısın 
Uenden selam tiÖyle nıızh yü. 

riınc 
llıı yıl da ı:elemem yola :bal· 

nıasın. 

Milli oyunları fllrlı:ıyt>.ıln 
en gib.<'l ritimlenııi taşıyan bir 
f<ihrct1<'dir, 

ıe . 12 9j2 -VATAN · En.incan ilavesi- t---
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E rzincan valisi hmail llali.kı Baylrnl Juyme~li \'e çalışkan bir idare aılamıını:ı:ıtır. ;:>ınıdı) c ıu•· 
dar birtok kaymakamhld:ırda bulunmuş, lstanbul Emniyet müdürlüğii !!İbi bir va:ı:ifedr. de 

f"S:ısh imtihan geçinnişlir. 
Altlığı her , ·aziledt> başarı ~fı>tı·n•n İ~mail Hakkı Baykal vali ohluktan sonra Erzineanın 

lıütün davaluına ı.alıiıı ~ıkınıştır. nir IJÜ)i.ik felaket ge(irmiş olmakla Enin('anın arzettiği bazı 
hususiyetler vardır. Vali Baykal bu lııısusi~etleri gözününe alar:ılr, kısa amanda Enincana bir 
'.)t') lrr vermek yolunu tutmuş \·e hu uıf:unl;ı feragat dolu bir çabşma örne~i ortaya koymuştur. - ...._ - ~ .... - .. .. -- - -----
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rzınca 

havvancll 
E rzincan umumiyetle bir zi· 

r:ıal \'e hayv:ıneılık bölge
~idiı·. Büyük Erzinc:ın \'e Ter· 
t"an ovalarında geniş ç:ıptn hıı· 
bubat ı.ir:ı:ıti yapılır. B!iyiik o
\a v:ısfını haiz olm:ımakla be· 
raber Refahiye, Kelkit, Ke
m:ıhta da başlıca iş hububat zi 
r:ıatidir. 

Umumiyetle köylüniin elin· 
deki ar:ııi kiiçüktür . .Asıl bii· 
J ük arazi muayyen· birkaç şah· 
~ın elinde toplanm15tır. Mer· 
l\e1. köylerinde ortakçılık c:ıri· 
dir. 

Erzinc:ın bölgesinde rn çok 
bıığd:ıy \'e .arpa ekilir. Son se· 
nelerde patates, soğıın zira:ıti· 
ne de yeı· vel'ilmiş ve sebzeci
lik de başlamıstır. Dunun hari· 
rinde muayyen bazı yerlerde 
l>ağcılığa ve meyvacılığa da 
ehemmiyet yerilmi~tir. Cimin 
n:ıhiyesl v~ buna bağlı köyler 

ft>ağlılr, bahçcliktir. Üzüm, çe· 
şiUi meyva, dut yeli~tirilmek· 

1
(edir. Erıinean iizümünüıt ken· 
~eline mahsus bazı vasıfları val'. 
Pek tatlı olmamakla beraber 
emsalsiz bir lezzeti var. Siyah 
;renkte iri taneli olan bu üzüm 
lkurululmaya da eherisll değil 
dir. 

Jlanearm bu mıntak:ıdaki ro· 
1ü çok parlak olabilir. Yurdu· 
muzda en yüksek ~eker nisbe
ıtini ihliva eden pancar Erzin· 
tanda yetişmektedir. Fakat ne 
'az.ık ki, fabrika mınlakalarına 
~mık sayılması dolayısile Erzin 
can <la, pancar ekimi yasak 
<·dilen bölgeler meyanındadır. 
t-:rzineanın iklıs:ıdeiı yetişme· 
r;inde çok vaadkAr bir tesir gös 
~eren pancar mcV?.uunun ihmal 
<'dilmemesi ve bu işin en ma· 
llmt ielı ilde lıalledilmesl bu 1· 
~in menfaatine en büytik hiı· 
met sayılır. 

Erzincanda 7.ir:ıalin gelişm 

f 

6ini temin itin bugün eati O• 

bn Jplidat :ı.ir:ıat usullerinin 
ıtef'.ki ve fenni ziraat kaideleri
nin tatbiki lazımdır. Bu husııs· 
.ta alfıkalıl:ırea bu mıntakad:ı 
~t>rckli tetkik - yaptırılmış Ye 
•bir de rnpor h:ızırl:ınmıstır. 

.Ziraat liletlerinin çoğalm:ısı 
7.anıreti vardır. nugün merkez 
'Ve merkez köylerinde 23 tr:ık· 
1ör var. Bütün ilde bil' tek bi· 
çerılöver bulunuyor. O d:ı Ter
cancladır. 

Bu yıl Erı.inc:ınd:f Z~raat Ba· 
kanlığıncn konıng:ilık 'Jtcslsino 

te~ebbiis edilmişlir. Oçbin dö· 
nümlük bir arazi korungalık ve 

yoncılık için ayrıldı, bu mak
satla iiç de tr:ıktör verildi. 
Her köy sıra ile bu \'asıt.ılar
dan istifade ile korungalığa sa· 
hip olabtlecek. Her g!in bira1 
daha dıırl:ı~an mcr'al:ır h:ıy
vancılığı tehdit eden bir du 
nını alnı:ık üzere olduğu için 
koruıı.~alık teşkili suretile h:ıy 
van yemi teminindeki isabet 
aşikfırdır. Bu yıl Bak:ınlığın 
y:ıplığı yardımlar :ırasınd:ı beş 
harm:ın makinesinin de \'eri· 
li~I umumi bir memnuniyet U· 

y:ındırmıştır. Bu m:ıkineler 

köyleri dolaş:ır:ık köyliiye y:ır· 
dım edecektir. 

E rzincanda Zil'aat \'ckaleti· 
nin bir mey\'a fidanlığı \'ar. Bu 
r:ıda kaysi, elma, armut, şef· 
tali, ceviz, visnl, üziim üzerin· 
de çalışılıyor. 

Fidanlara karşı büyük bir 
rağbet gösteriliyor. Yalnız Er
.zincanın ihtiyacını karsılamak
ta bile güçlük çekiliyor. Köylü 
eski bahçeleri söküp yeni fi. 
<lanlarla yeni bahçeler yapı. 
yor. 

Yine 
T:ırlası 

buğday 

oluyor. 

Bakanlığın Deneme 
var, Korunma, arpa, 
denemeleri!• me~gul 

lla~VaJl('IJık: 

Erzincanın mühim bir geçim 
nır.vw u da hayvancılığı· 

dır . .Hemen her köylünün d:ığ 
\'e ovad:ı ol;-un hayrnnı mev· 
cııttıır. Siirü sahipleri de çok
tur . . Bir yıl cnelki sa}'ım neti· 
relerine göre ilde hayvan mev 
eutları ~öyledir: 7237 at, 2405 
katır, 11843 eşek, 137,268 ~ı
ğır, 9808 manda, 214.301 ko· 
yun, 185.810 keçi, 

Erzinc:ında hay\'an sanayii 
kurulamamıştır. ihracat canlı 
olarak y:ıpılır. 

llay\•an cinslerinin ıslahı i· 
çin veteriner teşkilatı çalıı;mak 
tadır. Kafi miktarda damızlık 
celbediliyor \'C il kb:ıhnrd:ı mel' 
kezlerde asım durakları açılı· 
yor. 

Geniş bir istikbal \':ıdcden 
Erzinc:ın hay\'anrılığını k:ıl· 
kındırmak için ewelemirde 
yem da\'asının hall i, cins ıslah 
jslerine hız \'erilmesi, it.kan, 
yemleme ve hayrnn sıhhatinin 
kontrol altına alınması, hay
van mahsullerinin kıyınetlen
cllrilınesi Hi.ııındır. 

Bugün Erzineanda siil, yağ, 
peynir iptidai şt>kildc imal e
dilmektedir. Köylerin uzaklığı, 
münakale imkanlarının azlığı 
dolayısile merkezde siil sana· 
yilnin kurulması güçtür. 

Ter<'amtaıı bir manzara 

Sulaına projesi 
j tahakl<uk yolt!nda 
Erzinc:ın ovasının verimini 

arttırmak ve burayı zengin 
bir istihs:ıl mınlakası haline ge 
tirmek için geniş çapt:ı bir su
lama projesinin tatbikine baş
lanmı.$\ır. 

pru,Jc.>iııın bir kısmını dıı ne· 
hir suyunun yiikselt il nıcsi işi 
teşkil etmektedir. 

Sul:ıma projesinin esas kı· 
ı:ımları ~unlardır: 

ı - Kurutma ve Fıratın set
lenmesi. Ana kurutma kanalı· 
nın açılmaşı, ıslahı. 

2 - Sulama k:ınallarının a· 
çılnıası, Fıratın kıyı t:ıhkima· 
tı. 

Fırat nehri Erzincan ovası· 
nın orta51nd:ın geçer. 40 bin 
ht>ktilrlık o\·anın 12 bin hektar
lık kısmı Fıratın güney tarafın 
da, geri kalan kısmı da kuzey 
cihetindedir. Bir kısım arazi 
esasen sulanmaktadır. Fakat o- 3 - Fıratın terfii. 
vanın bir kısmı Fıı·atın seviye Projenin t:ıhakkuku 953 yılı 
sinden yüksekte olduj!u için, sonunıl:ı mümkiin olacaktır. 
6 bin hektar k:ıdaı· olan bu Bu takdirde 16.500 hektarlık 
kısmı sulamak için F'ır:ıtın ter- bır :ırazi parçası l:ımamile su
fii gerekmektedir. işte sulama l:ınmıs olacaktır. ---

ı Erzincan 'dan isimler 
V:ıli 

Vali muavini 
Hukuk İ:,;leri müdüri.ı 
Ilclediye ıcisi 
il J. K. 
Asliyt~ Ccı.a hakimi 
Asliye Hukuk hakimi 
Sulh C<'za hakimi 
Sulh hakimi 
Savcı 

Sa\·cı Y. 
Zira:ıt müdürü v. 
Vekrincr müdürü 
Deiterdar 
Milli Eğilim müdürü 
Bayındırlık müdürü 
Sağlık müdürü 
Nüfus müdürli 
Özel İdare nıüdiiri.i 
Emniyet müıJi.ir \'. 
61 :No. lı Toprak komi~yonu 
ba~kanı 
Tapu :!\iuhafı11 
Demokrat Parti b:ışkanı 
Halk Partisi başkanı 
Ticaret Odası b:ışkanı 
Kızılay baskanı 
P. T. T. müdürii 
Yollar 33. Şb, Şf. 

Su fşl. Şb. ~ld. 

.. 

İsmail II:ıkkı Bayk:ıl 
Cemal Yasar 
Osman Tekin 
Nusret Bayındır 
Salih Zeki Erce 
Nuri }':rcnlcr 
Kadıi -İzer 
Cem:ıl Bingöllü 
Talat Ömeroğullan 
Adil ,~üJaboğlu 
Mehmet Çağat:ıy 
Fehmi Baysoy 
Fehmi Baysoy 
Rilat Yetkin 
Hakkı Rodop 
Nur~ltin Kutlu 
Mccit. Lokmanhekim 
1-'azıl J>arnıaksıı 
Ali Ulvi Batu 
Hıdır K:ıplan 

:Nihal naşkan 
Ali Rız:ı Yılm:ızer 
Nusret Bayındır 
RauC Bayındır 
İhsan Yeğin 
Rfıkip Çalkavur 
Osm:ın Aktemür 
Şevket Albulant 
Zühtii Pekitkan 

Erzincan · Bir kıyamet 
.. yen 

<Il:ı~ı i ndde) 
du: .. Harabelerini gördüğünüz 
bu cami, Hacı Ali bey (icdc
nıin eseridir. Akkoyunlu aile
sinden olan annesi başl:ımış, o 
bitirmiş, i~te şurada Akkoyun· 
lulara ail aile mezarlığı vardı. 
Şur:ıda büyük bir debb:ığhane 
bulunuyordu. Daha ileriye doğ. 
ru Gazioğlu mahallesi uzam· 
yordu. Su istikamete bakın: 
Şerefiye caddesi, Kfızım Knr:ı. 
bekir r:ıddesi, :'.\Iolla Ali cad· 
desi, Uzun ll:ısanın mahallesi 
olan (Dana) mahallesi... Su 
harabelcl'i görülen camii Edir. 
ne valisi Hacı İzzet pasa yap· 
tırnııştı. Kendisi idılia edildi· 

ği gihi, Erzurumlu değil, Er
~focanlı idi. Cami, büyük bir 
baHçe içinde yiikseliyordu. 
Çifte minaresi, bir biiyük, dört 
küçük kubbesi, iki büyük cürn· 
le kapısı, ~dırvanı \'ardı. ca. 
miin inşası u:ıun sürdüğü için 
~airin biri: 

( BitmttH ömrü gibi umii 
hıet paşa) demişti ki tarih 
<Hi~üyor. ' 

- Erı.lncanıla büyiik tekkeler 
vardı. Riifai ve Kadiri tekke· 
Jeri bir zamanlar çok faaliyet 
merkezi idi. 
Celaledclini Rumi babasile 
Beraber Eninc:ında selıi.ı. 
l1ıl yaşamıştı. 

B elediye reisinin ve diğer Er· 
rlncanlı vat:ındasların gös. 

terdiklcri istikametlere bakı· 
yor \'e gördüğüm hara'b<>lcr or. 
tasında kıymetli tarihi escrlc
ıiylc, ,binlerce tüzel evile, şen 
\·e şatır hayatı ile Erı.incan §eh 
rini hayalimde canlanclırmağa 
çalışıyordum. 

Bu güwl En.incan, birini:'i 
cihan harbi esnasında Rus iş
galine uğramış, fcl!ıketli gün
ler geçirmiş, fakat İstiklal 
harbinde vazifesini metanetle 
yapmıştı. Böyle bir manıurc

nin birkaç saat içinde yok olu· 
şu \'e binlerce vat.'lndnşın mc
z.an h:ıline gelişi cidden tüyle
ri ürpertecek bir Mettir. 

7..clıcle felaketi nasıl c<?rc
yan etti? Bunun hikayesini .ilfi· 
\•emiı.in diğer bir sütununda 
bulacaksınız. Zelzeleden sonra 
Erı.incanın başından geçenleri 
\ 'e bu ıstıraplı muhitin, türfıı 
türlü davalarını ayrı bir yazı. 
da eJc alıyoruz 

A . f~. l '. 
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------. 
Su rne·mf elcet 
böyle ağlar 

Karışam ku.~ları, rıinııam, ah oy! 
Katılım kurtlara, bilriifem, ah oy! 
Kopam boralarla balnpm, ah oy! 

Yurdu birbirine katam Eninc:an! 
Hangi ses makbuliin vataa Eninc:an! 

Barulmıq harmaaım savruhır baln•, 
Kure-lar yemedim. kuralar t.alnm. 
K:1Ygam yok, •tefle feYriUr Ntna. 

Arka kal'e• Wia, dipia Eniac:aa! 
A.faUar eliae lefÜll Eniacaa! 

aaı..a gil delil •ZeJııc••• da apa. 
Baltada k81 •etil •W .. a• dl ll(U. 

•kl'Hl• •I. •Garilt• •l yellana acaa. 
Ym elu.eler yuaa Baıdwaa! 
Güia prW prtıet ı- Ba.-..ı 

O,.. akar •Yk .. a ••~•nmad .. ! 
o,., kan ,.1iflerim ,..........ı•! 
Saate ...... ,.... ıl-! 

W:er&.u.ılnllerialıMlı • .-... 
Gik rikmea •aaJanm )'&IU Bnlac .. ! 

Döndi delinaenler tat tat iistii ... e, 
Ülindii l1aeler bq baş üstünde, 
ÇHirdl rarkları )'lf Y•t liııtiinde. 

Yıldı yaylilara ·Amaa!• Enüaca! 
Aldı Aln'lara •ama• Erd.eaa! 

Tepnk •etil imif, •tef iaifia, 
Meler al ılaYalJf plia, yemİşİL 
T .. ıUaa taclHa tahlf, demqin. 

• ili, 
" 

ıl. 

Vilayet meydaaaad aki ~üyiik ibide. Ya .. ık itte tın rıra Eniacaa! 
TüUük işte kara kara Eniacu! 

1J,cu ginle çıkan yollar ~rede! 
Yan yire teken •allar nerede! 
Avca meyva kokla eller nerede! 

Erzineaoın davaları 

Daldırma gül mü okla kollar F.ninc:aıa! 
Gelin mi verttek güller Erıincan! 

Fırat mı, ana mı uiunur ahtan'!' 
Karasu mu, yavru mu inler Kemah'lan! 
Emrah sudan olmus, sazlar Emrah'tan, 

Türkünü sayıklar teller Erıinc:an! 
Titrer boıiluklarda eller Erıinc:an! 

Defne'm dağlar deli, bailar ,bereli .. 
Umutlar tezgahta kaldı gerili, 
Mekikler canlladır. nakış yaralı, 

Gözlerde kalmamış merhem Erıincan! 
Anua c:ıa değil mi verem Enincan! 

ZEKi ÖMER DEFNE 

Erzincan folkloruna 
bir bakış 

ufku saklamak ister~esine 

uzanan sıradıllar ve beyaz 
lıulullar memleketi bahtsız Er 
zinc:ının folklorunu inceleme· 
yi neden9C hiçbir folklorcu dü 
şiinememişlir. Halbuki şirin Er 
zincan, gerek düğünleri. şive
si, eğlenceleri, gerek müziği vel 
hasıl her türlü mahalli özelli~i 
ile çok cazip bir folklor böl
gesidir. 

:Erzincan halkı asırlardanbe· 
ri ulzcle gibi bir feliketc ml· 
ruz buluoouklarından türküleri 
nin hemen çoıtunda ağır tnrı 
göze çarpar Fakat b'.lnun yıı

nınd 1 neş'eli parçalar da yok 
değildir. Türkülerinin mühim 
bir kısmınrla Orta Anacıolıı va
riyantı ıtiiriilmekle beraber F.r. 
zincan. Orta Anadolu ile IU•!'.;·ı 
Anadolu arasında bir geçit lt'Ş 
kil eder 

Err.incan türklilerinin bir ~ıs 
mı, koruyucu bulamadığın'1ıın 

Erzuruma maledilmiştir. l\lc
Sf'IA· 

Al almavı d:ıldan ıl 
Daldn alma bt'ndtn :ıl 

Duydum ki, evlenİ)'&eft 
Dur ibf'n ölem andaa al. 

türkil~ü. Erıurıım türkü;ii dive 
söylenmektt-. halli be~ıesi ~: • .,7. 

değlştlrilmek suretiyle Elhı
la maledilmektedir 

Erzincan tUrkülerl lflirte hı· 
kımından gayet kuvvetlidir. A.· 

.. 

ğıl halinde bir mis:ıt: 

Beline bağlamış kamasr pash 
Lisan İstanbul .Enine:•• aslı 
Sevinir düşmanlar, dostların 

yasla 
Aman doktor .aman, ba ne 

iş idi 
Öyle bir kar r•ldı elim i

şüdü. 

İşte; birka( misal daha: 

Hayırsız yır, ·verasu: yar, din 
siz yar j 

Al hançerin vur- sineme iki 
yar 

Gör yüttkte nrler nr 
Adı IA>ylam Vf!r yansım a. 

m:ın 

Tac:ıtth, Cimin, Piterlr, KP.· 
leriç hen yansın (köyler, 

Allan da J!PI pulllan d'I gel 
Kaynananibn yal:ın dolan uy 

dur da gel. 

• 
Süpürgeı;ln yonc:ulan 
Süpür gelsin inN"den 
nen seni sıı'kınınm 
Yerdeki konn<'adn. ,,. 
Akş:ım olur güneı gider ay 

celir 
O y:ar gitmiı y:ıtalında yar 1 

ıtebr, 
Ah edince yürelimdea ., .... l 

,~, 

(Devıımı 10 unroda) 

Memleketin her yeri gibi, 
Erzincanda da rok keskin 

ve dinamik bir kalkınma he
vesi vardır. .Mühim bir !kısmı 
civardan toplanıp yeni bir Er
tincan kuran vatandaşlar, fab
rika, mektep kurmak, askeri 
birlik yerleştirmek gibi suret
lerle merkezden yardım ve alA
kalar bekliyorlar. Şimdiye· ka
dar bu :rardımlar esaslı sistem 
takip edecek yerde vakit vakit 
keyCi kararlar verilmiş \"e bun
ları düzeltirken memle}<et fu
tuli :nrarlara uğramıştır. Mc
seıa Erı.in6ın ovası uçuş şart
larına hiç müsait olmadığı hal
de buraya bir tayyare birliği 
gönderilmiş, gayet k

0

ülfetll te
sisler yapılmış ve etrafı çe\'İ• 
ren dağlar ve hüküm süren ce
reyanlar yüzünden bir hayli 
tayyarecimit kurban verilmiştir. 
Neticede Erıincan birlikten 
mahrum düşmüştür. 

F.rıincanda bir iplik ve do
kuma fabrikası kurulması hak
kmdaki karar da esaslı bir tet
kike girişmeden verilmiştir. Bu 
civarda tengin bir hayvancılık 
sahası mevcut olduğu için fab
rikanın bir yün ipliği ve yünlü 
kum3şlar esası üzerine meyda
na gelmesi belki de daha mü
nasip olacaktı. Fakat bugünkü 
haliyle ve binası tamamlanan 
ve makinelerinin montajı ile 
uğraşılan iplik fabrikasını Er-

. ' 

rlncan umran hareketinin mih
veri diye kabul etmek icap 
eder. 

Erzincanın zirat istihsal ha
yatı bugün daha uyade arpa ve 
buğdaya dayanıyor. Fakat he.r 
yer gibi Erzincanda da p:ıncar 
yetiştirmek hevesi uyanmıştır. 
Erzincan ve Tercan ovalarının, 
pek geniş olmamakla beraber, 
sulııma ve kesir tiraat usulleri 
sayesinde verimi ıırttınlabilir. 

Refahiye Orman sahasıdır. 
Burada geçim kerestecilik üze
rine dayanıyor. Kemah ve Ke
maliye ve Erzincanın bir kı
sım köyleri meyvacılığa role 
müsaittir. Bunlar Erzurum, Sı
vas ve Kayseri gibi ı;ok mlisalt 
bir istihUk hinterlandı bulabi
lir. 
Dağlık mıntakada hayvancılık 

inkişaf halindedir. Burada ot
lak yerleri boldur. Hele Mun
zur dağlarında aşiretler geniş 
hayvancılık faaliyetleri göste
riyorlar. Tek başına Şafak aşi
retinin seksen bin baş hayvanı 
vardır .. Ru aşiret yazın Pertek
ten gelir, .kışın gider, yünleri
ni Erzincanda satar. 
Enincanın yarına alt en bll

yllk ümidi projeleri hazırlanan 
su ve elektrik tcsislerindedir. 
Fırat, cetvel halinde şehrin 
içinden akıtılacak ve Erzinca
nın bütün manzarası bu sayede 
değişecektir. 

Enincanda G lrlf"Vlk Şelilesl. 

Erzincan in 
Sıhhi teşkilatı 
Eksiktir 
E rzincJn ili dahalinde umu· 

miyetle salgın halinde has 
talıklar görülmemektedir. Yer 
yer görülen sıtma vakaları, sıt
ma mlicadele teşkilltının se
mereli çalışmalerile auılmıştır. 
Verem bir miktar vardır. 

Sıhhi müesseselerin başındı 
75 yalaklı devlet h:ıslanesi yer 
almaktadır. 

Fakat bu hastanenin müte
hassıs kadrosu eksiktir. Buna 
ek olarak kurulan verem pav
yonunun inşaatı tamamlanmak 
üzeredir. il merkezinde - aske
ri hastane barit ·bundan b:ııka 
sıhhi tesis yoktur. 

Kazalardı birer hükumet ta
bibi vardır. Fabl umumi1eUe 
birltat kazanın .kadrosu aenenia 
ekseri umınlar.ındı bot tal
malı:tadır. Tercan, Refahiye. ICe 
maliye gibi kazalarda birer ul 
lık merkezine şiddetle ihtiyıc 

duyulmaktadır. Beş lı:audı beşer 
yataklı dispanserler varsa da 
ihtiyaca cevap verememekte
dirler. Buralarda dolum Ye l
cit cerrahi .müdahaleler yapıla
mıyor. Bu yüzden insan ıı:.hl 
oluyor. Kazalardı Ye bııı köy
lerde ebe varsa da miktar iti
barlle azdır. Meseli merkeı-. 
deki dört ebenin ht'r birine 
10 • 12 köy isabet etmektedir. 

Büyük ve tam teşlı:ilitlı olan. 
Erzlncan askeri hastanesinden, 
Erzincanın geçirdiği felaket ve 
hususiyeti gözönüne alınarak 
halkın da istifadesi imkanları 
temin edilirse çok yerinde 
bir hareket olur. 

Bir doğumevi ile çocuk ba
kımevine şiddetle ihtiyaç var
"dır. Kadın ve çocuk hastalıkla
rında, müdahalesizlikten sık 
sık ölüm vakalanna tesadüf e
dll mesi bu ihtiyacın şiddetini 
kolayca ortaya koymaktadır. 

Erzincan' ın 
Yemekleri 
Erzincanın döneri meşhur-

dur; halli döner keb:ıbın 
ilk defa olarak Erzincanda ya
pılıp buradan bütün memleke
te yayıldığı da rivayet edilir. 
Erzincan dönerinin hususiyeti 
etin sinirlerinin itina ile ayık· 
lanmasındadır. Erzincanın tan
dır kebabı da m~hurdur. Tan
dırın içine bir tepsi içinde baş.. 
lanmış bulgur konulur, pişen 
tandır keb:ıbının yağları bunun 
iı;ine ııkar. Böylece püryan pi
liıvı denilen pillv meydana ge
lir 

Erı.incanda yapılan hediyelik 
eşya arasında dih·me bakırdan 

hamam tııslan çok makbuldür. 
Bunların ima!Jne hlllli devam 

.ediliyor. Evlerde yapılan ih
ramlar daha ziyade mahalli SU· 
rette suCedilir. Eğin'in bir U· 

man meşhur olan ipek halıları 
arlık devam etmiyor. 

' 

E . ifil 

Bnlac:aa S:11 Em&Milii 

Erzincanda maarif 
~ sebıelesi ErziacHın umu. 

mt ha1ıtuııa her cephesine 
aırı arrı bir fellket getirmis· 
tir • . Maarif bayılt da bu tesir· 

· dea keadirii muhafaza edeme· 
ai~ir. 7.elıelede okulların yı
kılması ve kalan halkın göı; et 
ınesiyle hem okul, hem talebe 
adedi birdenbire azalmıştır. 
1939 dan ·evvel 93 olan o
kul adedi, felikeUen sonra 53'c 
inmiştir. 

Fakat o yıldan sonra Erıin· 
canın murif bayatı hususi bir 

itina gösterilmesini icabettirmiş 
Ye bu sayede okul adedi, sırı

siyle 940-41 de '70 e, 941-42 
de 81 e, )·ültselmişür. 1942 den 
bu yıla kadar da bütün ildeki 

okul adedi 285 i bulmuştur. 
Bugün Erıinean merkezinde 

400 mevcutlu bir lise vardır. 
Talebenin 58 i lcudır. 35 öğret 
meni bulunmaktadır. 

Yine merkezde 148 me\•c:u~
lu bir Erkek Sanat Enstitüsü, 
Kıı Enstitüsü vardır. 

Kaıaların yalnız üçilndc CKc 
maliye, Kemah ve Tercanda) 
birer ortaokul bulunmaktadır. 

Merlreı kazadaki yedi ilkokul 
dört binaya sıkıştırılmış du· 
rumdadır. Bunlardaki talebe 
mikdan 1850 dir. 
Erzincanın 506 köyünden 274 

·ünde okul vardır. Okulu olan 
köylerdeki okuma çağında ço· 
cuk 'mikdnrı 19.675 dir. Bun
ların 17.040 ı okµla devam et
mektedir. Okulu olmayan köy· 
ler de dahil olmak üzere bti· 
tün ildeki okuma ıçağın<la 'tO· 
cuk mikdıırı da 33.572 dir. 

Erzincanın en mühim maa
. rif dAvası okul binalıınnın ki· 
fayetsizliği ve bina darlığıdır . 

7 ilkokulun bu- dört binada faa 

• 

lipet plermrir mecburiyetin
de kahil buna en kunetli de
lildir. ÖUI idare fakirdir. O· 
kul işttrine liyıkiyle faydah 
olamamaktadır. Bütün riik b:ı
lwıhğın yaptığı yırdım Qrerine 
biniyor • . Köy Ye tehiNe otut 
inşa ,etmek .işi esaslı bir ·me
sele olmak vasfını muhaCau 
etmektedir. 

Erzin.canda, köy 1tö1 dola
şıp faaliyet gösteren 'Ve rağbe~ 
gören kasımlardan biri de de
mircilik ve' marangoı.luk kurs· 
ları ile gezici köy kadınlan 
kurslarıdır. Bu son kurstan E'!' 
zincanda 7 tane vardır. Her 
köy bunlara sonsuı bir alaka 

.. 

..,. 
.Eniııcaa iplik Fab~ 

( Yeni .Erzincanda 
.1 

,;; . 

elişiyor 
~öslermekte, adela paylaşama
maktadır. 

Tüiil 
Niakü 

1945 ele Erttekler ırasın.da 
okuyup :yazma bitf'ftler 25,957, 
yalnız okuma bilenler 76:!, ok11 
yup yazmak bilmeyenler 374&2 
idi. Yani okumak bilenler y!lı
dt" 41 nisbetini işgal ediyordu. 
Kidınlar arasında okuyup yaz. 
ma bilenler 8.998, yalnız oku· 
mak bilenler 74., okuyup yaz
mak bilmeyenler G0.767 idi. 

Okumak bilen kadınlar yüzde 
13, bilmeyenler yüzde 87 nisb<: 
tini ~gıl ediyordu. 

~ 

Erıincaa Lisesi ve Ortaokul 

-

Bayındırlık işleri 
Eı-ı.incan şehri on üç senede 

... yeniden vücut bulmuştur. 
Felakete uğrayan saha bir ha
rabe halinde terkedilmiştir. Ye 
nl sahasında Erıincan şehri Cab 
rikalariyle. caddeleriyle. şirin 
evleriyle serpilip genişlemek· 

te ve hergün biraz. daha mo
dem bir çehre kazanmaktadır. 
Şimdiye kadar yapılanların ki
f• olup olmadığı meselesini mil 
nakısa edec:elı: değiliz. Yalnız. 
onüe senedir devam eden eehir 
kurma ve onarma ameliye1inin 
bugünkü safhasını gözden ge(i
receğn., 

Bayındırlık işleri itinde, 
mevcut devlet :hastahanesine 
bir ttcem pnyonu il1ve inşa· 
ıılt başta gelmektedir. Yarı:u 
milyonluk bir iş olan bu inp
altn .bugünlerde ikmal edilme. 
al ltekleniyor. 

Şehre medeni bir tesis ka
undırmak için giriıilen itler
den biri gııino, sinema, blok 
dükkan inşaatıdır. Özel idare 

!bütçesinden ayrılan para ile 
altı dükkan, sinema • guino 

blok inşaatı b:ış!amış ve bir 
hayli de ilerlemiş bulunuyor. 

Orta halli halka \'erllmek Ü· 
zere Bayındırlık Bııkanlığınca 

25 'blok halinde 100 ev yaptı
rılmıştır. inşaat ikmal edilmiş 

ve tevz:iata başlanmıştır. 
Şehir içi yolların tanzimi de 

büyük bir dava halindedir. Ye 
ni kurulan bir şehrin bu me
selesin: halletmek zaruttli var 
.atr. Hileıı 50 kilometrelik J8l 
yapmalı: mec:buriyeU bulunmı
sııu mukabil bu işe lüzumlıt 
kadar para bulmalı: rot güç ·
luyor. Ktıdıydan gelen ,parala 
nn bir lı:umı Bayındırlığa dev
redilmiş ve ancık bu 11,He 
yol işi ele alınmıştır . . Şimdiye 
ka4ar 450 bin lira sarfedilmiı 
olmasını ralmen meydatJa ı;e
tirilebilen yollar, iptidai maka
dam .şoielerdir. Bunların parb 
lenerek esaslı yol haline · g~i
rilmesine çalışılıyor. Bu ~ 
özel idarenin de yardımları o
luyor. 

Halen, şehrin lçinoon ~e~n 
(Denmı it ••nıdı• 

·Erzincan iplik 
fabrikası 

Erzincan 'iplik fabrikası 15080 
iğlik olarak kurulmuştur. 

Fabrikanın Er:zincanın kalkın
masında mühim bir rol oynıya 
cağı şimdiden belli oluyor. Te. 
sisler son derecede moderndir. 
GOO kisi ile işliyebileceklir. 400 

l 

iğe bakan bir usla işçinin, tec
rübe sahibi olduktan sonra bl· 
ne kadar iğe bıkması bekrendi· 
ği cihetle ileride iŞti kadrosu
nu azaltmak mllmkUn olacat
tır. 

Erzincan fabrikası Jğdli: pa
muğunu kullanmak için en iyi 
blr istihlak yeri olacaktır. P.:· 

lfız.ığda artış halinde bulunan 
pamuk istihsali hem El&uğdı 
hazırlanan hususi fabrikanın Ilı 

tiyacını karşılıyacağı, hem de 
Malatya fabrikasının ihUyacı

nı tamamlıyacaıtr· cihetle· Er
zincan bilhassa Iğdır pamuğu

nu değerlendirmeğe ve orada 
düşük bulunan istihsal mikta
rım yüksellmeğe amil olııca1c

tır. 

Erzincan fabrikası Şark vill· 
yellerinin iplik ihtiyacı ile 
beraber kaput bezi ve renkli 
p:ıtiska ihtiyacını karsılıyacak
tı r. İplik !:ı brikası seki?'. bin 

küsur metrelik bir arsa üzerin 
de bina edilmiştir. I<'abrikenın 

kurulmasını teşvik için bunun 
bir kısmını belediye reisi ile 
kardeşi teberrii etmişler, Gst 
tarafı satın alınmıştır. 

'I' , ı Erzineanuı ' ııüfusu 
Erıincanın nüCUiıs 1.97460 ve vilayetin toprak genişliği 10583 

kilometre murabbaıdır. Bu itibarla kilometre murabbaı 
başına 1.9 kişi dü,er. Enincan şehrin in nüfusu 1927 de 16.092, 
1937 de 16.144 iken zehele neticesinde 1940 ta 12.096 mik· 
tarana inmiş, 1945 le lZ.573, 1950 de 18.233 olm11ştur. 

Vilayetin nüfusu şehir ve köylere şu surelle aynlır: 

Şehirlerde Köylerde 

En.ine.an 18.233 49.695 
Ilıca 1.317 l(l 897 
Kemah 1.842 17.002 
Kemaliye 3.700 15.272 
Refahiye 961 25.478 
Tercan 1.720 44.237 

-- --
Yekun 27.779 169.681 

1050 nüCu1t1 sayımmın tasnifi henüı tamamlanmamı$1ır. 1945 
senesinde viUyette mevcut l7t868 nüfustan {J3.261 l erit~. 
88.607 si bdındı. 'Viliyelte yüt yaiını aşmış 39 erkelı: ve 51 
1kıdına tesadüf edilmişti. 

... ,J 
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Zrh.ı-lt'. s:ılı:ısıııın buı:ünkü görünüt;u. Bugiin C"ı.J.i Eı·ı.inı·:ının e nl<;ı1.1 bilf: ı.:ılınaını~hr. ıı sı. ile 
yflısan ulm:ının t:ım ir;uleı.i dl'j;il mi?" 

Zelzeleden sonraki 
fena imtihan 

genıad:ııı telcn. Metlere karşı 
iııs:ınlar iıciıdir, fakat 

buniarın· :ıçtığı yaraları tedavi· 
de güster.ilen siirat, isabet ,.c 
ı!iirü stliik; bir i«laf·c i~in en 
esaslı bir imtihan teşkil eder. 
J<:ı-ı.inr:ın ıc·lzclcsindcn sonra o 
sıralarda iktidarda bulunan 
hükiımelin ~cçirdiı1i iıııtıha
nı feci, 

0

h:ıtUI utanıl:ıc:ık ve ağ
l:ınacak diye \'asıflandırm:ık 
Jiızımdır. Uu hali ~ahıslara mal 
t'tıııck istemeyiz. En büyük 

m esuliyet hatııların ıniinakasa
sına fırsat \'ernıi~l·n. k:ıranlık· 
ta iş gören hııl(ıskfırlığı b:ı~ 
Jieclef s:ıyan keyfi tek parti 
sistemine aittir. 

Zelzele üzerine ilk yardımı 
.ı;an~ı İzzet beyin id:ırcsı altın· 
cl:ıki mahpuslar y:ıpmı~lardır; 
'fopr:ığın don111115 bulımdu~ıı. 
c>lıle ılestcrc, kazııı:ı bulunma
dığı bir sır:ıd:ı en h:ıyırlı fa· 
aliycti onlar gösternıişlı~rdir. 
Arkacl:ın Xııri Demir:ığın on 
b<'ş kisilik ekibi yetişmiştir. 

llukOınct namına baRlıyan 
y:ırdım faaliyetl<'rindeki hedef· 
siz.lik, intizamsızlık, israf lia\'· 
salaya sığmıyaeak dcrl'eedcdir. 
Zclzclcdrn kıırtulanlıır, kış kı
yamettr G:ııiankbc yoll:ınmıs. 

bir ın;iclclet kaldıktan sonra 
J:l'ri gelirılmiş. çadırl:ıra is· 
kan cdılmiştir 

J."cl!ıkl'tln clehscti karşısın
da biitiin nwmlckct \'e bütbn 
diinya h:ırekctc geçmiş para 
w m ~ ıwnı" olarak biiyılk yar· 

dımlarıta bulunmuştur. lliikiı. 
met, halk, l\ızılay \'C eenebi 
mcnılckctlenlcn toplıınan i:ı· 
.nelerin yektınu on altı ile on 
sekiz milyon lir:ı :ırasında talı· 
min edil iyor. P:ır:ının o ıa· 
ııı:ıııki kıymeti hes:ıı> ı~ı lil irse, 
hu kadar p:ır:ı ile \ c :ıyra·:ı 
nı:ılırme ile ııılikenıınel \'(' 
modern bir şehir kurmak \'e 
fcliıkl't giirınüs Erzinc:ınlıl:ırı 
tıım refaha k:ınıştıırm:ık miim· 
klindü . .:\c çnrr ki bu p:ır:ıl:ır 
ile her şeyden e\'VCI hükümet 
binaları. stadyum, :ısrl k:ıbris
tan \'e heykel gibi şe~ler ya· 

pılmı~. b:lll l'İ\·ar ,·ıliı~·ctlı•rıle 
llalkevlcri ve ~!ediyc daire
leri kurulmuştur. Honıany:ıdıın 
gelip Samsuna çıkan kcrestı•· 
lerin bir kısmı S:ır:ıçoğlu ıııa· 
halksinin kurulnıasıııa ayrıl· 
nııştır. 

Halkın karasını sQk:ıcağ ı e\'. 
!er yapılmadan nıcyılıına gcli· 
rilcn asri kabristan elemli ıııii. 
nak:ısalara yol açmıştır .• Diri
lere yer bulmadan iiliiler dü· 
~iinüli.iyor. bari bir :ın l'\'\·el 
oraya girelim de kurtul:ılını .. o 

gibi sözler sıırfcdilnı iştir. 
( De,·amı 11 indıle) 

Erzincanda 
Ziraat Bankası 

Zl'lıclc Erıiıw:ı na fclfıkl'l gl'tirıııi~ti. 

1 

Erılnc:ınil:ı banka olarnk yal-
nız Zirıı:ıt b:ınkası \'ardır. 

Şrhir siiratli bir gelişme h:ı· 
Hndc oldu!;ıı için bankanın 
muıımclcleri de inkiş:ıf ıslidat· 
l:ırı gü~tcriyor. Bin dokuz 
yiiz kırk yedide, altı )ÜZ elli 
bin lira olrın çevirme kredisi 
bugtin bir milyon beş yüz elli 
beş hin !ıraya çıkmıştır. To· 
humhık kredisi ayrıdır. Ticari 
ikrcdi)ı~ gelinl'c, hin dokuz yiiz 
kırk beste bıınk:ının kredi had· 
di 75 bin ikrn, bugün <Wrt yiiz 
<?ili himlir . .ı\yni ııılitld<•l içın 
ılı! mevduat hirk:ıı: nıi~li :ırl· 
mıştır 

Arıcılık \'e mryvacılık ı;Jhıı-
ln rınd:ı b:ışgö~tercn f:ı.ıli) et 
hl'W .;Jl'rini banka cll'c;t{kliyor 
Hayvancılık teŞl'bbıhlerinde de 
krediyi esirgemiyor. 

Zir:ıat b:ııık.ısı \·:ısıtıısill' Er. 
ı iııc;ın nıcrkcz kazasına giren 
t rakttirl(•r, Mıırshall d:ıhilı iki, J 
ll:ır.ı;hall lı,uil'J utı.z lıc~lir. 

-- --- -- --~ 
/ 

J::rı.inc:ınıl:ı Zir:ı:ıt n~ııı.:ısı 

....,. j \)"lUCTI-~ lı 

-----

Bir gece 

Eı::ıinc:ını 1Jy:ırelinıılcn beri 
hall:ıl:ır c;eçti. Bununla be· 

r:ıber bu ziyar<'tin benim üze
rimde bıraktı:1ı iirpcrti \'c deh
ııct hissini hala yenemiyorum. 
l':rzinean b:ına, dlinyanın ve 
nıcınlekctin bir parçasından 
7Jyadc, bir kıyamet )'<•rinden 
biı· nüınune gibi göründü. Son 
1clıcle fcll'ıketinden beri on 
iiç yı l geçtiği halde Erıiııl'a· f' 
nın ,yaralarıııdan birçoğu hala 
:ıı;ık duruyoı·. İnsan t:ık:ıtini 
:ışanı <'lem ve m:ıtem duyguları 
hlilii sükunet bulmamıştır. 

Erzincan ovası yüce dağlar 
arasında kocaman bir kaseye 
bcnı.iyen bir çöküntü... Uzun 
ıısırlardan beri bu topr:ıkl:ır 
bir türlii istikrar bulmamı5 ... 
Vakit vakit müthiş bir ıelzelc ~ 
r clfıketi gelip çatıyor, ortalığı 
kasıyor. kııvuruyor, fakat kah
raman kartallarıı mahsus bir 
mukavemet rnhu t:ışıy:ın Er
zincanlılar yılmıyorlar, liı'knıii
)Urlar, pı•k .sc\'ll iklcri yaylala· 
rında yeni ba::'l:ııı h:ıyata giri. 
ı;iyorl:ır. · 

Zf'bclelenltn 
Z;ı~iat 

EJ'Zinc:ında b:ın:ı verilen malü 
nıat:ı gore asırlık fasılalarla 

b:ıs ı:österen zelzelelerde ı-;r. 
zinc:ını n uğradığı insan kaybı· 
nın hesabı ;;-udur: 

Srne Za~ i;ıt miktarı 

ll28 12.000 
]2fj(l 15.000 
1457 32.000 
14R2 3.000 
15:14 15.000 
ı;ıı4 ırnoo 

1 !13!1 16 43!1 
. Bin yı?di ~·iiı. !>l'kscn dürt sc

nC'sinde Lllııcami yıkılmış, son· 
r:ıdan yenıdeıı y:ıpılmıstır • . Bin 
dokuz yliı olııı dokuz sencsln
dekı ıayiat rakamı y:ılnız şeh· 
re ııitlir. O sıralarda yırmi iki 
bin olar:ık tahmin rdılen \'e 
bir kısmı gurbette olan nüfu· 
un bii)iik kısmı afete kurban 
olmuştur. Zelzeleden sonra Er· 
zineıınd:ı bırikrn nüfusun ço
l'u Frzinc:ınlı değildir. 

Enineanlıl:ırın :ınlattığın:ı 
ıjre h<'r yeni wlzelcnin ağır· 

lık merkl'zi Fır:ıt nehrinden 
uzaklasar:ık karşı dıığlara ıloğ. 

,, .... ,. - 'WI.. -.:: 

" 

·çinde yok olan mamur 

harabesinden intıbala 

şehrimizin ';'Q!".:. -

Jaşıyoruz. Yer yer c:ımi \'C ha· 
marn enkazı \'ar. Bunların ha. 
ricinde kalan blitün o koca 
Şehri; on iiç serceden ibaret 
bir zanııın içinde topr:ıklar 

boğmuş. Binlerce senelik ha· 
r:ıbelerdc. tUrlü tUrhi eserlere 
tesadüf etmek miinıkiin iken, 
burada anc:ık toprak yığınla· 

riyle k:ırşılaşıyornz. Eski bina· 
Jardan çoğunun enkazı., sükiil
ınüş, taşınmış, 2elzf'le sahası 

bir ar:ılık tarif kabul etmez. 
bir ç:ıpuleuhığa ve tal:ıncılığa 

sahne olmuş. 
E'ki ı:ünler 

E ski bir Erzıncanlı anlatı
yor: 

- Abdiilh:ımil deninde Er-
2.İncan bu memleketfo en mü
him askeri merkezi idi. Dör· 
düncii ordu müşiri. sıf:ıtı ile 
vazife görmü;:, saltanat sür-

J~elakrt giin leıi ~imıli bir :ın hatıra oldu ... ıııiiş ve ancıık ht:ınbull:ı kıyas 
k::ıbul ede<!ek t:ır2da h:ırrket, 
faaliyet \'e uınr:ın yarııtnııştır. 
Firatın iki .~:ılıilindc Boğazi~·i. 

• ni andırır köşkler, su ha\'111.· 
hırı, \'İ\·ck l.ıahı;eled, çilek t:ır. 
laları vardı. Fırat iizerinde gii· 
zel kayıklara, ).>eyaz kollu kır· 
mızı gömlekleri ile fulal:ırd:ı 
kürek çeken hamlarıl:ıra tesa
düf edilirdi. 
· f'ırat ÜLerindc takını t:ıkıın 

güzel gazinolar da meydana gc
tmlmişti. Bunlardan geceleri 
saz ahenkleri, piy:ıno sesleri 
aksederdi. Zeki paş:ı erkanı ile 
beraber g:ızinolard:ın birine git 
mck arwsunu gösterirse. o ga· 
ziııo o :ıkşanı için kap:ılı k:ı· 
lırdı, 

Jlalkr' i binasının trmı•li 2rlıl'letlrn hasarn uğrııııı:ımıstır. 

. J<:ı~ıinc:ınd:ı askı•ri Hüşti)«,. 
.idadi Ye hır aralık Jlarbi~ c 
mektebi \':ırdı. ll:ınıidiye :ışi
l'l!l :ılıı~ !arının bıır:ıd:ı yaptı· 
ğı geçit resimleri :ıllı .;;;ı:ıt sü· 
n•rclL ?\ilişir 7.ckl Pasa nwra. 
sim merdivenlerinde g~it l'C'S· 

mini seyrederken, etrafında 
paşa rütbesinde olarak en .1:ı 
on sekiz, yirmi kişı bulunurdu. 
llu :ıskcri muhit içinde Erzin. 
canlıl:ır en .çok askeri mesle
ite rağbet ederlerdi. Erzincan· 
dan nadir surette s ivil memur 
yetişirdi. 

ru y~ıklıı!)nıı~tır. Allah dmc
ı;in, bir daha fC'liıkct gelirse 
pek elim neticeler vcrebikeek. 
tır. 

'\ l ;ç :ıyrı 

~rhir 

B ugiin ı-:rzinl':ııula. eski ŞC"hir: 
muvnkk:ıt sclıır \'(' yC'nı 

ehir diye fiç ayrı ~ehirılen 
lıahsedilıyor. Halbuki h:ıkık:ıl· 

• -

Yazan : 

·'· )~. '1{. 

tc Fır:ıtlan dJğl:ıra doğru iler
liyl'n sah:ı tizcr.ndc bir geniş 
cadde \'e bundan a~rıl:ın :ıra 
~okııklarcl:ın başka bir şey yok
tur. Caddenin muayyen bir 
noktasına kadar gclrn binala-

~ 

Hrziıw:ııı 'il~yN bimıı.ı 

r:ı eski şehir, ortrıdaki kısım 
muvakkat şehir \'C resmi bina· 
l:ıl'I havi olan ıleri kısma da 
yeni ~ehlr adı verılmektedir. 
Bunları; sııdcce ayni toplulu
ğun üç mahallesı <lıyc telakki 
etmek hata olmaz. Arada me
s:ıre azdır ve :f:ısıla yoktur. 

llar:ılıelerde bir dolaşma 

E~ki blr Erzincanlı ile bcr:ı· 
ber zelzele ~:ıhasınıl:ı do. 

llar.ıbell'ri ber:ıbcrce sl'yret
tiğimiı. Bcledı)'e Rci~i ~usret 
ll:ıyındır, hfıtıral~rını t:ııeliyor

( Hcrnm ı 9 uııuul:ı) 
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' n bir folk'a sıı· ---------------~E>~i~n~\ it~e~m~in )çıh- ·uuı.uu \oan iptidai ı.irnat usullerinin 
• . ı..nıaı..z.ir:ınl kaideleri· --

Au günleri halırlam:ık bllf iiqı<'rll "' ri~or · in;;an:ı ... 

Erzincan 
B lillin lıir şehir normal bir 

\'arlıktnn :ıcıklı bır ml'znr
lık hail ne· hir gct·rdı' nasıl gl•ç= 
ti? 

1939 yılınıla ar:ılık ayının 

yirmi yı!ılinci giirıü idi. ~alı 
güniinü ç:ırşaınb:ıya bağl:ıy:ın 

gcı·eniıı akşamında herkes mu
tadı \'t'\'hllc ak~aını etmiş, <'I'· 
kekler kah\'cyc çıkmış, kadıp
lar e\' işleriyle me'.:gul olmuş, 

çocuklar <'rtesi giiıı için \'azifc. 
lı•rini hazırlamışlardı. btikb:ı
.lin nornı:ıl ihtimallerine in:ııı
m:ım:ık için ort:ıd:ı hi.ç bir se
bc:p yoklu 

.-. 
<e: , 

Yı·nişf'lıir :P:ıl:ıs c.ıtdi 

müfhi 
hikayesi 

Dirka1: snat '>Onra bu t:ırıhi 
şehir için kıy:ımct kopacağını, 

pek :ıı. kim~elcriıı h:ıy:ıtla ka
lacağını, binleae sevgilinin bir 
hamlede yok ol:ıcağını, ı·trarı 
m:ıtem kapl:ıy:ıc:ığını z:ınııctti
recck hiç bir cmarı~ yoktu. 

Bu korkııııç gı•ce ne gibi s:ıl
h:ı'l:ır :ırLelli'! llıııııın hik!iye~i
ni Erzinc:ın Daimi Eneiinıeni 
reisi tiiceard:ın, hırda\'atçı Os
man Ararat'ın :ığzınd:ın dinle
yelım: 

- O :ıkş:ını normal şekilde 
uykuya yattım. Bir ıır:ılık uy
ku :ırasında kulağıma bir uğul-

-ı 

• 
ecenı;n 

tu, bir :;es• geldi; Uy:ınılım: 
CAcab:ı bu bir .kamyon mu, bir 
motör çalısması mı? Herhalde 
bir şey değildir.) di)·e '-İhniın
den fikirh:r geçtiği sır:ıda, ıel
ulc lıa~ladı. Sonradan (ebhrt 
cdildiğinı? göre saat ikiyi 1:ım 
beş ge~·iyordu . Y:ıt:ığımt.l:ın fır. 

!adım . Kendimi <lı~arıda bu1-
dunı . Çok .soğuk bir gece idi. 
Kıyameti andıran ı;arsıntıhıra 

ra.!!nıcn kendimi k:ıybetmenıi~tim. Bir göklere bir de bütiin 
şehrin haline baktım. Hiiliio 
c\'lcr yıkılmı~tı. Ortalığı ke.si! 
bir toz \'e duman bululu sar
mıştı. O :ında kıa kardc§imin 
evine ko~tum. Zııv:ılh Jnı Jcar. 
de~im ve yeğenlerim ve çocuk
J:ırı enkaı. altında kalmısl:ır \ 'C 

Allııhın ı·ahmellpe k:ıvuşmuş
lar. Aıll'ak c>rkek )·eğenim {~~i 
'c çoeukl:ınylc beral)('r bir 
pcncrenin boşluğuna sıkışmı$. 

Bir .s:ıııt kadar u~·:ışarak bıırı
l:ırı kmt:ııdıın. Ufak sıırsiııh

Jar ılcv::ını cdiyvnlu. Ortaıla 
<klışC't vel'id bir hrıl \'nrdı lföy
le bir fcllikct ne gôrlilmliştür, 
ne de t:ıs:ıwur kııbul eder. 

'\'erinden oynııyan düny:ı 
Kur'an öğretmeni JI:ı!ız Ah. 

dull:ıhl:ı bcr:ıber s:ınlralo gidip 
'1>e\·:ımı ı O unruil:ı) 

ı&zincanın 

Otelleri 
En·ınd:ında iyi bir olt'I bul-

nııık kabildir , Şehir yrnı ku 
rulrlıığu için ntC\l'Ut ofcllerın 
binalıırı dıı :yeııi41ir. Ve otel o
Jı.rak yapılnıı§lardır. Bunlaı· i
çinde Yenişehir Pal:ıs \·e llı:
ll?diy<' OtcUeri h<'r b:ı1ıımclan 
r:ıh:ıt \'I.' temiz ntcllcrJir. HN' 
ikisini de Mehmut Ergü\'cn :ıd 
lı, sözü sohbeti yerinde, b•,ı· 
lir bır v:ıtandas işletnı!)ktcdi:-. 
Mehmet Ergli\'cn, otl'lciliktc 
mu\':ıH.ık olmak için h<'r türlii 
rn~fı nefsinde l'<!metmiştir. Gli 
leryüz. niikte, titizlik 

Yeni~<'hir Palııs oteli, Yt•n ı· 
chrin en merkczı yerinde Tr:ıb 
zon c:ıddcsi üzerindedir. 20 o
dası ve 40 yatıığı, b:ınyosu \•:ır
c!ır. Yatak ücretleri 200-150 
kuruştur. lll'll'di)·e Otelinin de 
12 odası ,·e 23 :t:ıt:ı~ı \aıılır. 
B.ınyo bu otelde de mı·,·cııt· 
hır. Ydr.k ıicretlerı tlıj(cr ok 

~-: t·ıinc.~nd:ı bunlar<lJn b:ıskJ 
Ôtnek lrnnlı otrlkr 

hrr lı:ıkımd;ın inkı 
bıılıııı<l11~":11 nılan 

rı!('llrr ~:ıkın bır 1.a· 
lıtı~acı k~rı;ııa,am:ı) .,. 


