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"n çok mühim bir dövizD. P. Grupunda mühim 
kaçakçılığı meydana çıktı müzakereler oldu 
}

7
ff 111011 btıskıııda 100 fJiıı liı•ıı kıy111eıi11tlc 

çek~ fekıifle ccııebi bnııkalaı·a tı·nıısfeı• 

vesaik ele geçiı•if ıf i Anavasasını n . kabulüne 
,/ 

1924 f<arar 
eılil111is 

"' 

üfettişler, yeni bazı hadiseler verildi. Col< siddetli münakasalar oldu 
J ~ J 

üzerinde ehemmiyetle duruyor Menıleres,C.H.P.nıallaruıı tasfiye etnıek 

1 
Malıle Bakanlığı mufettişleril l.'ltılli Emnbet \e 1ılalı~e mil· zanıaıııııııı !!elıııiş olduonııu söyledi 

ÖNÜMÜZDEKİ 
BO,ŞLUK 

ıle lstanbul F.mniyct müdurluğu fettislcri tarafından ayJardanbc- c;1 - e 
hlil tik bir dö,•it kaçakçılığı izi ri ;) apılan takıp 'e b:m harıc 

~:;;~n~~.~~~u~~:k~~~·ı~~oCl~~ ı ~~~1~~~~~~ .. ~·es~~~~~~1:t~ !~~~~: Ba .. bal an . öyle dedi: <<Gerel İrse af 1 an ununu kaldırır, 
Bahçekapıda DorduncU \'akı! 'da orta) a çıkarılan bu mühim - -
Hanında sarraf Yorgo Dı) amant- kac;akçılığın ehemmiyeti birkaç j 
~f11~1;·a~:a)n~;inb~nbi!;,ü~~~kı~iı~~; ~~~lCoı~:::rı/anıamen a)dınıan- «ec·en devirde seyyİatJ olanlar Jıak) ıncJa tahkikat a~arIZ» 

l AZ:\, : kıymetinde <'fekli{ para, çek \'e ~liihinı ipuçları elde edılmlş )'-1 ' 
Ahmet Emin YALMAN transfr.r cdılmıs dö\•iı: 'csaikı olan h~disenin bır tlı e\\·cJ c;ö-

'l'llra~ t . . . yakalanmıstır. zıilntesi i~·in .Millı Enınh·et t'kip- r 
IY! amın. ızr.r'.nde ~r rrlı hıq Yakalanan ~·t'klcrin 48 fiı ma) a lcri hummalı bir !aaii;·etıe ça

, ,.-
Rı.m11l J!uhabi,.,mlı 

~Ö:\~1EZ'den ~ııhihi Ha an Fehmi U ta-\ıık:ııa, 16 - D. P. ABAHA'l"l'il\ 
rmeklı Amıralı~ıı~ tarafın. 1 ait bulundu~u 'e bunların ka- ıı~maktadırlar. 

~:~. ~azılmı uıun hır m~kl~P ıçakçılıkla ilgili buhındugu haber Kaçakçılık hadi-esiyle il~ili 
. • ıcktup husu~•·.· :\?1ıralın 1 \erılmektedır. M. Bahar \e .T. Skoto adında Jtal 

h.mını Jmllanmak ıçın mn al- ı . . • • " b ı ·k· k h d ı ına ı ı· k t • k 1• :sarraf Dıyamanl ın Kadıko- vnn te aa ı ı ı ışının u ut a-
c ım. a a ın ı ap 'e teralı:- ı h · · k t ki · ·ı ki rıkirlr.rinin eazibeı.ini memlr.- }Ündeki e\inde yapılan aramada rı~ız arırınc ·açı aıı ogrenı -

ketın ı;rni kutlelcrinc ak cttirl'!- bulu.nan \'e.:aık arasında Londra mı tır. 
llJrdigiıııiıden dola) 1 muhterem \e I_ı.Hçro bankalarına yazıln~ış Dh amat'ııı ~ atıhancsindc ara
Anıiraı 0 kadar uıuıu, or. 0 k.ı- m~h~m mektuplar da elde cdıl- ma saat ı 7.30 a kadar ı;urmlış-
ılar arı arı drrt dokU\or ki bu mıştır. . • . tür. 
fıkiı lr.rıni kendi kıılrmi ıe ifaıle . Be~:ne.lmılel mahıyettc muhım Son dakıkada haber Hnldıgi-
\e ne retnırgi de mU\afık hulıır-ı bır do\lt ~açakçılığının. bu ~a- ne gore diin bir baskın netıce
l;ı, mrııılrkelln buvuk dha ına tıhaneden ıdare edıldığı tahak- sınde ıpuçları elde ~dılen do\ iı: 

.\lrrlı Grupu Uugun O -
mıııı Kapani'nııı ba~kanlıl:ınrla toplandı. 
l>nrl :ıal de,anı eden bu toplantıda Ana)asa 
nıcn.uu gorü~ıildu 'c Başbakan umumı me-
clelt'r etrafında ikı saat bir çc) rek suren 

uzun bir konuşma yııptı. Grupun bııgünku 
gızlı toplantısını bi.ıtun tafsılfıtıyle bıldireyo-
nım· 

c..;el•e, başkanlık dl\anının mıllehekılle
rıne hafı( bir erzenısı ıle aı;ıldı. Başkanlık, 
mıllet\'ekıllcrınden enctlmen mesailerine ha • 
fia ı~et \e titiılıkle de,·aın etmeleri temenni
sinde huhınu~ordu. • Bü~ ük Cihat• ı::azetcsl 

ogluııun DPmokrat Partiden 
ıhraı; edıldii?ine dair umumi idare h<') eti tez • 
keresi okundu. Bazı mılletvt'killerinn •Bil ııı 
~asi mevtanın hatırasına hiirmelcn bır dakıka 

a~akta duıalım mı• dedıkleri duyuldu. Ve 
ıhraç kararının r;rupun umumi tasHhi ılc 
kar ılandığı ı;:oı üldu. Meclisin ı;:eçcn pazarte
si cel~e inde Ana~ asanın ya,.a~ an dıle ÇC\Tll
ml'si hakkında Kônrulu ılc 203 arkadaşının 
~ aptığı kanuıı teklı ri ı::orusulmustu. Bu c:el-

1 
Köıııür 

~)ıitlit öıı 

rlıgı 

ıedi 
Kömü; Tevzi Müessesesi Müdürü, /Java muhale

fetinin kömür nak/iyatım aksattığmı söyledi 
fstanbulun komur ıhtırnrında 1 cut &toklar \P onu mııtcakıp gc

ki buhranlı dıınını de' am f'l· len komllı lerle t'hrın ihtı)acı
mektrdır. Şchırde mt'\C:Ut bulun I nın 3/4 lınu karşılamış bulunu-

rlhette pek çok hizmet ctm~ kuk etnıektedır. <De,·amı .Sa: 3; ~ıi: 8 <le) 

olur. 1 S ..., I ı... 1.. I 
ede Sadri Mak udi Arsal bu tckli!c ıddetle 

itııat etmi ti. ~ecıp Bılge ile Vasfi Mahir 
<Denmı Sa: 5 SÜ: 4 df'l 

komür depoları bomboştur } oruz 
nun. bu me,'luda kendt!ih le 1 S - Ş hrın ıhtı' acı 100 - 110 

gorusen bir muhabırımız Ko bın ton oldu~una gore asgari 25 
mür Teni i\lüessesesı mıidunı hın ton komlıre daha ıhtıyaç \Rr 
Hul(ı i Knraharıenı'lr aşagırlnkı dcmcktır Bu na~ıı karşılanacak? 
konuşma~ ı yapmı~tır: 1 C - lla\Rnın muhalefeti se-

Lrnt'kll ,\miral. '"Ok haklı ola- a•• o aıı ve ~ff ·~uo UJI 
' - -tak onumuzdeki bo luktan 'e 

kar.ınlıktan ikıı}et <'dİ)or. BİT. 
hunu inkılAıı "' tr.raJ..ki hare- I 
keti lıcs:ılıına doldurmagı 'e 
lıalkınuııı hası bir trı·bl\e \er
lnl'ği ihmal etıık. I.ıılkllk. kurul
dugu zaman dın :ıha ınıla miıs
heı hır it ı ekrt \lırntılm:ısı, bir 
fankt 'c frı-ııgat ka' n.ıgı ~ıra
lı~ lr a ıl "' nezih bir din ı:orü-

Mount&atfen Akdeniz 
Baş Komutanı oldu 

s - 1 tanbulun lııı \ ılki hn hebı le Zongııldakt:ıtı komıır nak 
mur sıkıntı ı nereden ılerı ı::elı I~ atı muntnzıım olarak yapıla
) Or? nıamaktadır Bunda Zonguldak 

C - Yaz n\ larınd:ı l'hır iı;ın lımanınd. kı le ıc; t nok anlıl:ı 
dekı buliın dt'polarımızı tık:ıhasa da muhl'Tl rol o nıı~or. Parti 
doldurduk l'nkananı. Kuı uçe partı ı:l'lrn komurlerı derhal 
me, Kadıkô\ \l' l skud:ııdakı dl' le\ZI d<'JlO)aıına ıı:ııdrdıHır \O 

u ' r.ıı. r k nıcrralaıın açılma
~, 1 ıındı, r.ıı ~ok muhım nzi 
f dt" ) rrine ı:etırılt'mrdı. l\IC\ 
tut lıo luktan ılk gııflet dakika
gınııa ~ıkırı kunetler i tlfade 
f'ltilrr. Halkımızın dinı hi~lcı ini, 
&ahsı ihtira~l.ır \C ecnebi Jrnn
dakçılığı heımbına 1 ti-maı· etti
lt'r. Halkın l>ir kı~ıııını rrjimden 
liogutmağa, bir 31 i\lıırt ha,ası 
\aratmııg.ı, bir ( criat ıle\·ltti) 
fıkrini, ha kın cklinıle iktidarı 
taptrtmcnin bir 'a ıtıısı ıliye 
kuııanmağıı ko.} uldular. Rejime 
kar ı biı takım açık H gizJi c:cmi 
'ellrr kı mt'n aı;ık, kı men ıtiıli 
le kılıilla bir cbrke me.)dana 
l.Mırdilrr, hatta hard;ele ı:eı;e
r,k ll'lhl maksadn le su ika dlar 
lrrlibinr lııle rıır'ct edecek bir 

Atlantik Kuvvetleri Başkom utanı General Ridgway' o 
nolarımız 30 000 ton komur al h ika d ıtı\ oruı. 1ahalli ı;:az-

karşı mesul olan lngiliz Ami roli 
işleriyle meşg QI 

daha ziyade müdafaa 
olacak 

bılı) oı lar<lı. Gundt' 'a atı ıooo ıan ler her un takrıben 120 ton 
1100 ton tn11aL Jl ı ' ok oh k ı ıı ı ıh 1 ro o r 
hırımız kı"a zamanda eı ıclı <Deunıı sa: 5 su: 6 1a1 

tıen .ısıtlıga \ardılar. 

B ulfın hu ins;ınlar cmrllrrinr. 

• 

Bir kaç ı:ündrn beri dt\'lm rılen lodo~ fırtınası diin bira:ı: ha· 
fiflemi tiı·. ı:nrlki ı:un ~okuluk e'na~ında 11Ülen \apunından 
dıi~tükleıl bildirilen \'ıılel Konıl ile Ell\tr .\ydrmirin cesrtlt"ri 
aranırl..en, Em·trin "ine seldig i göriilmü~ti.ir. Bö~ lere Ell\ rr 
A~ demirin ( ol da) oı:uıa gitmediği 'e o ı:ün \'llpurda ba,ı..a 
bir ~ crıle oturduiıı için arlr;ada lan tarafından dcnhe dııslü 
ğü unıldığı anla,.ılmı tır. \'ııc·el Kor.al <Sağda) bmindeki tale
be.nin ce edi i~f' hf'nuz bulunanı amı!ltır. Aramalar ıtr\ ıım reli) or. 

A 11e la!td l'ruı 

Paris 16 - Gncral ..\tathew 
B. Rıdg\\ ay bugun bır ~ôzcusıi 
v:ısıtası~le Atlantık İttifakı Dış 
b:ıkanları Kon eyine, lngiliz A· 
mirali I.ord ~Iountb:ıttt'n'in .\k
deniz bölge 1 Mlittcfik Ba;ıkomu 
tanlıl!ına tayin edildiğini bildir· 
mi tir. 

Teşkılfit itibariyle Mountbat· 
ten, Akdenız bölge inde tali bir 
komutanlığı uhdesinde bulundu 
racak ve bu bölgedeki bütiln 
mlitlcfık kunetlcrc kumanda el 
nıi~ccektir. l\lountbatten. AHU· 
p:ı bolgc ındcki müttefık kın· 
\eller b:.ı komutanı General Mal 
hew Ridgway'e karşı sorumlu 
olııcaktır. 

\'e tara ına denızaltıların e\ k 'e 
ırl:ıre i \e dusman clrnızaltıları 
na kaN korunma gibi harekfıt 
kendi me tcretıup eden onemli 
sorumluluklar me)anında bulun 
dugu t·lhelle komutası h:l\ a \ e 
eteniz kunetlerıni ihli\'a edecek '! 
lir. 

Bir komiserle bir randevucu 
dün tevkif edildi 

.\kdenizdeki 6· eı .\merikan Dolopdere Karakolu Komiseri Burhqneddin 
donanma ı. :\ATO'nun Guney 
.\\'rupa bölnesı komutanı \me· Görkey rüşvet almaktan, randevucu Marika 
rıkalı Robert Carne~'in komuta· 
~ında kalmaktadır. nıiıaı Car- da rüşvet vermekten sanık bulunuyorlar 
ney de doğrudan doğnl\a mütte- Rtl vet almaktan :ınık Dolap. t lıl:ının 100 lırala çıkanlma~ını 
fık kll\:etıer ~:hkcmutanı Ge- dere ~karakolu komıserı Burhıı · • temıstlr 
ner~.ı Rıdg~\ a~ e b3((lıdır. Car· f nettin Gorke~ ılr r ı 'et \er Bunun u ne: 
ney ın cmrınd~ clenız. ha\a 'e mekten anık randeHıru l\larıkı •- 1 leı n kotu ıd~or, 100 
kara ~~\'\'etle~·ı me\euttu~ diın 9 uncu a lıle <'CZa mahkc 'ıra \Crcmem d~l'n rande\'UCU 
. Bıı_ ıtıbar.ı~ • t~untb:ı~len 111 'a- mesi tarafından le\ kır edılmiş· Maı ıka, \Cll) etı Emnı~ et Mu· mU\affak olsalardı, rejime 

kar ı ııika dlannı ilcrlt'lcrek, 
tıır .. ru iktidara k:ı~ı bir baskın 
tertip etselerdi, iranda olduğu 

Celil İyioğlu, hadiseyi kı.smen 
kabul ediyor Resmi bir tebliğe göre harp 

'Zamanında Mountbatten deniz 11-

laştırm:ıl:ırının ~mniyetinden de 
niı rıakli~atı \e l:<'ml kon\oyfa· 
rın111 kvrıınnıa ınd:ın \'e ı;eşitli 
haı ek: tın koordinasyonundan 
mes'ıı ı olacaktır • ..\lııyin dö~eme 

ufe ı e :ıs ıtıbarı~le müd:ıf:ıa ile terdir d' ı ·~ b ld · 
1 ilgilidir. Kendisine, mlltl<'fıkle- • .. , . ur u~ııne ı ırmıstır. 

rin Akdeııizdeki hayati linemi İddıa~ a go~ c, \ enışchlr Mum· 60\ IN°t' hadlscyı incelıycn Em 

~.',~~nK!1 ~n~"1ıı:~:;~~:1r1~~~~:.: i!; Cumhurbaşkanma suikast yapacağmı söylediği 
Olaraktı? Tiirkiye3 i ya atmak, iddia edilen Santk, deli OfduğUnU Öne SÜfÜyOr 
llrl'letmck için bir buçuk ıısırılır 

h:ıiz n:ıklıye yollarını açık tııt· hane radıle~md.c rande"u.culuk nt) C'l mU!cttı lıgı, )uzumu mu
mak clti,eeektir. Carney ise Gil· yapan l\lal'ika Kunduracı ısının hakeme kaı aı ı 'eı rrek, komiser 
ney .\ vrııpada bir akınrı gıiciin deki kadın, ~·artığı i e gôı: yum· Burhanrttın Gorkeyi 'e rande-

Amiral l .ord ;\1ounlballt'n başındadır. ması ve kendisini taciz eden el· \uru l\l:ırik:ıyı, adlı) eye sevkct· 
d k' ·ı d k mıştir. Rid,way hau alanlaıı lnş:rnnı var a ı ser~erı er en orunması Her ıki sanık da, diln akşam 

- i ti.,·or için .Dolapdere komis.eri Burhn· 
ll h h rt 50 1 •• 9 uncu a lı> c ceza mahkemesi ta 

B .. P · 16 ( .• A ) B .. -ğ ne ıne er a a ıra verme.-

!l'ürl: IIuu • J. fan n 
llıih onlan·a rlıidin, gaLinin, him 
llıel ı.ahibinin bin zahmet ,., Ce- İzmir 16 - Cumhurba~kanı ı madıl:ını beyan elmistir. İl Genel Meclisinde ! arıs "' • - ll"Un o • ledir rafından, bundan sonraki duru~ 

U g Un renildigine göre. Atlan tik kon e · mad.ı dınlcnılecck olan şahitler 
l ının dilnkü toplantısında, At· Bir ara serseriler tarafından Uzerınde mtlc~ ır <>lmamalan ' 
lantık kun·etıerı başkomutanı fazlaca tacıı: edılen Marıka ko çin te\ kıf cdılmi !erdir. 

ılakiirlıkl.ı nıe) dana getirdiği Celal. Ba)ara suikast tertipi ~e. ..Dunun uzerine savcılı~ bir 1 
l'st'r kükunden '1kılacaktı. Tür- ~ebbusunden anık oluak mU5a ı;:un enclden dinlenmesıne ka· 
ki}c, l çiıncu Selimden C\\ elki hede 'altına alınan Celil Jytoğlu, ı ar 'erilen bazı ~ahısları dinle- Darülaceze 
lııhitat, taa up , e anar i deHi- bugün de 3 üncil Asli) e ceıa mış 'e bu sahıtlerin ifadelerin. 

• • 
ıcm • 

ııe doncrckti. (~arp alrnıi ilt bi- mahkemt'sinde !'apılan dunı · den sonra Celil hioğlu hadıseyi Tarf I <malar -0-- General Rıd"\\3) ın mudahalesi miserdcn bunlara mani olmac:ı Dıııu ma b.ıc:ka gune bırakıl· 

Çoruh İli 1ı::;:::i~;;: ··~;~;~::;;.:h·:;;;:~:;~eı·i 
tir;: aramıııla kurulan koprüler ması sırasında Boşnak Vehbi kı men ıtiraf eder mahi) etle 1 

ok olaraktı, ıo korlu un ıeu- tarafından !'apılan iddıanın la· konuşarak ,unları ::.oylemiştir: h Genel meclisi dün ba~an 
\ıızunc karşı mukaH•met Jmılre - mamen a ıl ız olduğunu " ken· eBcn c asen deh bir insanım. 
tinıil i tinatsıl kalacaktı. Ru ha- disinın Vchbı) e kat'l urctle Çok fazla da alkol kullanırım. \ekili erinden Em er .Rerkmenln 
le du rn bir Turkh f'! , c bunun böyle bir şey so~ lemedığinl, bu O ~iin Boşn:ık Vehbinin ;)anına ba k:ınlı •ında toplannn~tır. 
arka ınıtan ihutun Ort:ırloğu , e ııun i!tiradan başka bir ~ey ol· gelcliğını z:ımaıı biraz iı;kılı idim. İlk olarak alakalı komiıs~ on ·r.avemizi i\s~a alemi ıo ko\Bııın açgöılii - Belki bö~lc bir sey so)lemış ola tnrafınclan hazırlanan Darülaceze 
tınpenalizmiıır prşkt'ş çrkilmiş su· vu·· K MEVLA .. NA.. bılirinı. Fakat dediğim ı;:ıbi ba· raıwrıınun görüşülme ine baş-
Olacnktı . nur dıin)anın ,·artığı ı zan delılik krııleri gcçirdığinı lanmıştır. w 
ll'hJikc~ e ıluşecekti. 679 YIL a·· NCE i~·in bunları sö~ lerkcıı de, her Sfü: alan iiyelerdcn doktor Sc· 

1 erıyoruz 
halde k<'ndıme hakim ıJeğildinı.» dal Kuıııbaracıl:ır, bu müessenin I 

!{umar paıa ı tedarik etmekten, __ <_D_e,_·a_m_ı_·_s_a_: _5_s_ü_:_ı_d_e_> ____ ,~o_c_,·_am_ı S~a:_:~5~S~u:·:.:_:~~dt~>~~~~~~~~~~~~~ 
zahmetslıcc menfaat rcrrin- BUGu·· N 0·· LMU .. cıu·· 

lfrn, nır ru olma\an \asıtalarla -1 
lıoıa cıı nık ek ·nıe\ kilere tır
ın:ınııınktnn baska cmellt'r hr -
ll'lllbt'n alçakl.ır, mutereddiler 
\c \:ıtan hainlt'ıi için bulun bu 
frJaketlcr hir cndi~e nıe\nıu de
glldi, 1 akat '1 uı k milletinin be
ka lıulm.1~1111, ilerlemesini, kav
lıolınu :ram:ınlaı ın o< ısını çıl..:ır
ltıa ını \e ıhıll\a larihinılr )rnl 
lıa~tan krııclin la\lk bir ı ol "''· 
nam~~ını ranıl:ın isthcıı Tiirk 
':ıtaıı~e\Pı lrri için hö3 le hir akı

Tuııus, Fı•aıısız tekii·fiııi 

bet, ki\ aıııl't demekti. 
llugıın ilk i iıni1 h.ıı içten ~o 

lıuıan ınlkroplftrl" hıinyrmhde 
~oratıl:ın çıbanı de~nırk \'e te
llıizleııır.ktir. nunun arkasından 
hoşlugıı ıloldurmagı, inkılap 'e 
lrraı..ı..ı fikrinin Tiırkh·e için mü
ıır\\er lıir rnmrenln kaprisi de
kıt bir urhk 'e htko dıiu•ı ol
ıfuğunıı hııtun \Btandaşlara du
\'tırmak l~1ımdır. J>u.ı:un te kl
l~tlı, f'li hınr:ıklı tıııı' llJI ~ııhlp· 
lcrinııı baskı ı altında ~gızlannı 

(IJcumı ~a: S u: b •lPJ 

Bü' ük in iln \ e hilkim mü· 
trfrkldr MC\·lina Ceıateddin, 
ı; aralık ll?i3 tt, 3 ani bun
dan tam altı l Ü/. } tlmiş dn
lrnz nl önc·e buı:ün, lııiltin 
urlıgl\ I~ :tııığlilndığı. hulun 

bir dalıa redt1ett,i 
~~~~}ı~e )~e~::ı:· ,1;"~1~~11!11i~: Fransa Başbakanı Schuman, Meclis müzakerelerinde 
trgi~ le ya atmak, ilrı il Pi - T J I • • k/ k f k d 
mek i,lerligi hu )Cr~İİıİİnıll'n unus mese e erını açı ama an açın 1. 
gii,.miıctıı . '"ark - hHirıı rıle . ı 

' q Y h,k Hn.ud .. ..ı 11 " 1 de 'fuııu~ ile l'ransa arasınc a 

1

) ı, bu proıe to ııot;ısında, dun 
bi}alının 1'11 b1" ıık mıımc - 1 n h . ~ili, bu" rılelıi\ltın tn iı ıotiın 1 un us 16 - Tu.ıus C) ının mıılakcrc~ e lıaşlaııanııracağı ıı· zı~ arctıne gt'lcn rran~ız tcm-ıl. 
sah _ e f'rini~ mıihclii ,.e Fransa taratından ,·erılen ısla· ı ıı unun, Fran~ız ı;encl \·alı ine cisıııın kMdı ını acıkça trhdıt 

hat projesini •asdik ettiğine da. açık<'a bıldlrıldiği ıla\ e olun· ettıgiııi bıldirnıektc \e bu ha. 
dün3au t anınan in~an lİ • . 
tadlann bıri olan l\le\·lanil ir, ı-•ransıı umumı 'alısı tara· maktadır. 1 re keti prote to ederek, Tunu:.un 
Ce1ileddin hilkkında ,annki fından dUn ~·ayınlanan resmi leb Tunu un H'rıligi prnteı.to mılli haklarına \ e iradesine ~a~ 
sayımuda, 

3
ani onun· grçici lığ, bu~iln Tunus Beyinin sııra- Tunus l6 T.II A.) - 'l'unus gı gösterilme ı hususunda ta· 

~ ından yapılan hır açıklama ile Be~ ınııı ~ :ıven general Tabir \a sulta bulunmasını Fransa 
urlığının ana tnprıja uril- re men tek:dp edllmiştir. ~laau. bugun Fransıı genel Vi· Cumhurba$1'anın:hn ıstcmekte. 
ıliği günde, kendisi hakkın- Bu acıklam0da, Fransızlar ta. lıliğinc ~ıderck, Tu·•ııs I:e~inin, dır. 
da derin intl'!lemeleriyle ta- raf. 1dan ileri surulen projenın Fran•a cumburba~kanına hlta· Ferhat Ra'it 1'omando u 
nuımış olu Abdulb:ı'd Gol- Tunus Be.vı tarafından reddedil· ben ~azc'·ll-1 hır "rotestoyu tevdi Tunus 16 CA A > - Cumar-
p•:ıarlı'nın ·Ôlm' en Me\ - ı; " 

dığı bıldırılmekte \e unutan ctmıştır. ıcsı gunü emnı)t't ku\\etlerı ılt 
Unh baclıl..lı bir amını 3 •· mukabıl Tunus projesı tam met- h i haber alan çeHelerden 'e 1 \ ukua "elen bır çarpı mada olen 
) ınla,"llcağıt. 1r.-.--------1 nı ıle kabul edılmed,ıtı takdır· rılcn malumata Aore, Tunus Be· (Ur,amı :.ıa: 3; Su: 6 da> 

• 

• 

Amerll.alı ı;el;colo: rır. Ahrabam Stonl', dun Gıırrha ıkind kaıtııı doı:ıım klını~ındP dolrtor· 
••Pi~ nrnfoko:i- nnlu hir munaznra 'ııpmı"tır. Yııkarııta !.onferıı n!.tan sonr.ı llr Stıınl', Prof !"\•· 
şil Er"ı \e eti er ılol.tnr \fi! ıısl•1ıınlarla hirliktc gorııltnnr Oı \hr:ıh:ım htunc ilk koolrli!• 
sını bugun saat 1 i .30 da • E\ lili ı. Terbi,) t' i• mcuuuıııl:ı 'eı <'rektır. 
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I GONON YAZISI 1 

Ce a et nası giderilir? 
Ben kUı dere- { } \'erlerimiz.in bi 

\' AZA:ll: l b 1 h l 
cede mek· 1 e un arı, a • 

tep açıldı ı ka- ı . kı nasıl yetlşti-
naatındeyım.Fa 9of. Dı·. • Sii ıeyl Vııver rece~iz diy~ tc-
kat buraya de· berrüken alıp 
vam edenler gc !------------------------ okutarak saklı-
lecek neslı teskil edecektir. balk mektebi haline koyacağız. yacağında ştiphem )Oktur. Hal· 
Bunların y kiınu milyonu aş. Halkın sfıfıyctıni suııstimal kımızın çoğu )eni Türk harf. 
maz. Gerı kalan her yasta 19 edenlerle mucadele boyle olur. leri &a)e .. inde okumayı soktü. 
mil.}On ın anı )enıden mekte· .Munasebetsız her tUrlu ;>a)ın. O halde onların bu pe.}nır ek· 
be başla•amayız. Buna ihtımal lan kontrol ed c ız. Bu ha- mek gıbı ıhlı.} açlarını mutla· 
yoktur. Asıl onları .}etlştırmek lt.kl demokrası icabıdır. Yapı· ka temıne ga.}ret edehm. 
mecburıyctınde)ız. llektepte· lan ne rıyatın çoğu se~lyeyı Bir de halkı afı Jcrle yetiş· 
kiler bir dereceye kadar kur- dJşüruy orsa onu kaldıracağız. Urmenın yolunu bulmak lA· 
tulmuş demektir. Onların da Bır defa okumak ıhtı)acını zım. Halkın oturdu~u kahvc-

T r m ayların kömürsüzlükten 
i$1emi c ~ i doğru değil 

Şehir cereyanının evvelki gün mııhtelir fasılalarla kesil
mesi neticesi tramvay seferleri aksamıS' ve bunun kömür dar
lığınd:m müte-.ellit olduğu ldclıa eıiilml~ .. hattlı . tramv.ayl~rı~ 
pek )akında kömürsüzlükten biı .. bütün ısliyemıyeceğı ılerı 

sUrülmü tll. 
DUn bu me iZUda malfımatına milracaat ettiğımlz 1. E . T. T. 

Genel M ıdürU Profesor Kamran GorgUn b1ze 511 izahatı ver· 

ml~tir: "k ih 
•- Bu iddia kat'iyyen doğru değıldlr Sehrin elektrı · -

.... 

H~VAÇ 
VAZiYETi I 

Ye~ilkoy nıeteoıolnji lstas
~·onunun tahminlerini'! gore 
bugun, ş'hrlmiz \ ' C rh'arınıla 
ha\'ll çok hulullu ve aralıklı 
Jağışlı gr r.cek: ruzdrlar 
gııncy - halıdan J..ıı\\ etli ese 
rtk \ P. tarmara ilr. Ege de
nizindeki lodos fırtınası ha
hfliye.rek df'\lm et!eceJıt lr. 

' Hn\a sıcaklık derecr~lnde 
mııhim bir değişme olmıya. 
caktır. 

Jale Kallrcıoğlu 
Hadisesi yeni 
Safhada 
Runrlan bir mii::irlet önce, ko

cası tarafından Akıl hastane~ine 
zorla sokuldıığıı için Sa\·cılıt!a 

müracaat €drn \'e bıı sııretl" 
hastarı~dcn çıkan Jale Katm:ıo~
hı hAdısesi yeni bir &afhaya gir
mi tir. 

Bıı hadisede mes'ul oldukları 
ldrlia olunan hastane doktorları 
hakkında Sa\ eılıkca takibat ya· 
pıldığı için ma!!dunın avukatı manevl sevıyelerlyle uğra§mı· hısscdcn utandaslıırın se\iyc- hanelerın o pejmurde halleri 

yoruz ya, o da bir dAva, asıl lenne gore mutlaka neşrhat nedir? O ne loş ve kirli, tozlu 
öbürlerini ne yapalım? )apılmalıdır. Bunlar içil! lıde· ... e kokulu bir hava. Hıf"ııssıh· 

· · l b" ta Basın • Yayın ve Turızm ha kanununda halkın toplu ola· 
Cahil dcdijimız ınsan ar ır l ıı b' b" d rak oturabilccc~l ."erlerin" sıh· 

tiyacını temin edecek komür \ardır \e kömUrsuzlük ylizün
den cereyan ke..,ılmesi veya tramuyların ışlememesi bahis 
me\'zuu dcğildır. Şehirde paz.artesi gUnll vuku bulan cere}an 
kesllmesi normal teknik Arızalardır. Son defakl Arıza da. Sa
lacakta bund:ın e\'\elkı fırtınada :yıkılan iskı>le enkazının kab-

Oun &"hrlmlıde ha\'a aı 
bıılntlıı geçml , riugdrlar iı 

ne\ den orta kun•ette e!lrnl5, 
ıtıınhn sıcal.lığı hnml 18.6, 
asgari U .4 nntigrat olarak 
ı.:a,·deılilmMlr. '

Fethi Atasagon Kocaelı Ağırceza 
mahlt.,mıo~i nPzrlmd"' itlra:ı:da hu 
lunmııştur. Jale Ketırrıo~hı 'e 

fok mane'1 ıııdalara muhtaç· Genci mudur tiğ gı ı ır i a- b 

tır. Bu safdıl vatandaşlan bir re kurulmalı, bu mile c e köy hl durumu hakkında bır maa· 
kahvelcrıne kadar asılacak lev de her halde vardır. Yoksa gı 

~ok açıkgözler kendi maddi halara \e onların bcdıl e\Safı· da nizamnamesi gibi bir •alı· 
lomuzu zedelemı>sinden me} dana elmlstir. Bu 35 bin 

, 0 ltluk kablo tamir 11örmcktP olup servis dısıdır "e• birkaç 
güne kad:ır Arızası giderılecektir. Cereyan şimdi Sıllhtarağa· 
dan temin eclılmektedir. 

kazançlarını md aa~ese~ esas t~ na kadar dti5ünmeli ve mutla- matname mi yapalım? Ora~ara 
tarak yanlış ü, ncc ere sev ka onları a)dınlatıcı ufak ve asılacak levhaları hazırlıyalım 
ediyorlar. Hattı bulnlard ara· büyuk kıtaplar ne rctmelidir.. Hem de sanat guzellığı \ 'C nıA. 
~ında okur ı;e yazar ar a var. · ı naları olsun. Du\8rlarını hem 

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

Ne olur şu insanlar biraz da Me·eı:ı halk neyı sev yor, onu 
kendisini yeti~tircrek kendi muhtaç oldul!u derecede ı !Ah bö)le derbederlıktcn kurtarı-

l edıp öyle \ermeli Ben onlar rız, hem de gelenler bır ;ey· 
yolundan gitse, Bun a;ın ça- !çın hazırlanabilecek resimli ler öğrenır, gözleri de gllıel 

Lim nda günlük 
İthalat 2700 fon resi yok ıannolunmama ı, var- e erlerden birkaç misal vere- şe)ler gorür. Bunları da tıa51 

dır. ~ım: boş bırakmışız. D nizcilık Banka ından bildi-
Cemiyetin 1'-ine, sureti hak· ildi 19· 1 senesının • • 'I~dcnt bir cehlrlı"nı·n \'azl Bı"gada hır" kah\ c oca~ında r ıne gore. a 

tan ıörUnerek kaWan kendi· f~l~ri, .. · mecmualardan kesilmlıı ç~plak lkincı :tarı ında, ~ani 1 haziranla 
lığınden bozguncu ajanlar hıU· • Esnafın terbiyesi, resimler gordtim. Bır kah\•e. 30 kasım arasında, limanımıza 
fına, etvar \'e harekAtı çok • Cemiyctın .5henk \e nizamı- hanede de o pek berbat renk· gelen Türk -.c )abancı vapurla-
düzgün 'atanın menfaatini nı bozanların Akıbeti, lerde bir takım eski yazılı J:ıv. rı~ le 393 970 ton eşya çıkıınlmı • 
kendi §ahsl menfaati üstünde • ~ıemleketimıtln guzellikle- halı, tabancalı Besmeleler gur· ken; hu yılın avni dc\Tesinde 
tutan haklkl \cfakfır ve ideal rinden ilhamlar, dtım. «Bunları neye ası.}orsu· bu miktar 487.698 tona yüksel-
insanları sokmalı ve bununla · b ı kt d • Çocuklanmw nasıl terbl}e nuz?ıı dıye onlara darılnıağa nıış u ıınma a ır. manen birbirimizi kontrol et· c· il ı ~mata go·re cdelun? da hakkımız yok. Ne yapsın, .ene \'!'r en ma tı • 
meli ve haklı ikaz ve i§aretle- 9 Geçmiş günlerden alınacak bu ihtiyacı boyle gideriyor. geçen yılların gunlük ,·asaftısl 
re aslfı ku:mamalıyız. Bu ara. dersler, Bunların yerine resimli ne gil· 2200 ton~en,. hu yıl 500 ton az-
da hUsnu nıyct gostermiyenler • İnkılfıbımız.ın dayandığı sağ· tel vecizeler olablhr. lılesclA lasıyle, ~Unluk vasatı 2700 tonn 
'e I~i ala)a alanlar bulunur· lam e aslar, bir mey\"acı kaldırımı işgal et· ylıksclmışt!r. • • • 
larsa onları bilhassa daha mu· ı d' ' mı·e. Caddenı'n kcnarından Rum cemaatı dıspanserı· !Ayım metotlarla mutlaka yola • Vıcdan hOrr }eti ne ır. ., 

• Backalarının hakkını koru· • me)"l'a alayım derken bir tnk· • 5 ı-ı" .. .. 
getırmelıdır. Yola gelmiyecek mak kendimize neden fa}da- si müşteriyi altına aln11~. öte· nın • yı uonumu 
insan )Oktur, cherır kı onla- lıdır? sini beri~ini kırmakla meş"ul. Beş yıl önce Tal{elmde kurul-
ra hitap edılmcsi bilınsln. • Ku lnr Ueml, Bunları o me;>\'acıların dilk· muş olnn Be}oğlıı Rum rem:ıııtl 

Bazı insanlarda nefis baskı· • Çiçekler Alemi, Unlarına koydurunuz. Bu ka. dispanserinin :ı·ıldönümü dun 
sı, ruh baskısından ağırdır. • Hayvanlar Alemi, dar kanunu \'c nlumı çiğne- kutlanı11ıştır. 
Onların bu bale gelmesinde i d aı menin d e'""ı· mutlaka ceza il" Torende Vali Göka\', Brledjyc, ~Uphesıı ki ana \e baba oca· • Denlıın jç n eki "em, '"' " s ~ık l"dil ı rf y B 
ının da tesırı , ardır. Zıra bir • Gok) uzllnde yerimiz. olmaz, böyle ikazlarla olur. aıs ı • m ı r e . unan aı: 

• ih•irasların sonu (bir piyes) Nitekim bir komiser dostum konsolosu, Şehir mcelisi Uyelerı 
gun kcndı l crlerıne geçecek 1 hanr bulunmuşlardır. 

ki uf k h t 1 · ı l\Iiras)cdılerin \'c haram Y • bir dıikkAna kaldırım Ustüne ,ocu arının a • a 11 arıy e ilk ızil alan dl nan er başhe· 
1 l 1 b ttA :tlcılerln AkıbeU (hıkAyeler ı:ıkıyorsun diye tam 18 defa 

meşgu 0 mamıs ar ve a " halinde) kimi hilkt'.ımrt \'C Valiye dlspan-
1.htar den kom ularını sevı· ecza ~ azmııı.. halktan yine bu· e • ~ sem gösterilen ~·ardımdan te-

l · küf. 1 b • Re imlerle çocuk bllyütme nun mukabili toplanır. Zorluk ~ 

Limonata sayesinde 
Ölümden kurtuldu 
Geçen ramazan a ında Emin

onü me danındıı blr hAdl e ol
muş, Hüseyin Ünal isminde bir 
~enç, ıı~ahey~lnin dü man ol
duğu Şlıkrli Kurtol:lunıı 5 taban
ca kurşuniyle yaralamıştı. 

Banııklarındıın 10 yara alan 
Şukrıl Kurtotılu bııyük bir talih 
eseri olarak iıHımdPn ktJrtulmuş· 
tur. Vrrilt>n raponla, Şükriınün 
hayatıııın kurtulmasına; hlr gece 
ewel s:ıhunlA sadece lımonata 
ıçerek oruç tutması ve höylec~ 
barsaklarının boş olll)asının se· 
hep te~kil ettiği bildirilmekte
dir. 

Bu yaralama hAdiseslnin faili 
3 lincil A~ırreıa mahkemesine 
verilmiştir. Şımdl sıhhatte olan 
ŞlıkrU Kurtoğlunun vekaletini 
avukat Mehmet Ali Scbilk deruh· 
tc etmiştir. Du dAvanın ilk du· 
rusması dün yapılmıstır. 

ileri Türk Musikisi Kon-

servatuarı Dernefiinin 

kongresi yapıldı 

Kiiçiilr hahqrf P.r 
~---

TllRSJZT,TK'fAr\ S r\IK 
AŞG SERflEST nIR.\KfI,DI 

Bir müddet e\'Vel Ni-lntast 
Gıl:ı:elbahce sokağındaki hakka! 
.l\ıkonun dııkkA'lını soyduğu id· 
diasıvle. Niyazi KilcUkpınar is
minde hir aşçı yakalanmıştır. 

Dün akşam Adliveve t:e\kedi 
len Niyazi, eldrıkl delilleri kAfı 
gormlyen Eminônli 1 inei Sulh 
ceza mahkrmesl tarafından ser
he~t hırakılmıştır. 
YEm.t Fh, n.rm 
C'E,th J:TI il'\ l ENİ 
f'AAJ h'BTi• 

\"l'rll Film Yapanlar cemlyetı 
hııgiln fe\'kalade hır toolantı ya
pacaktır. Toıılantııla, fılm,,ilıği
mlzin Inki~afına muvazi olarak 
remiyetiıı yeni bir faafö et NO .. · 
rnmt takip etmesi görtisıilecek· 
tir. 
P . T, T. ft:\TANRUI, 
BAS~tt'ni R :\lt'ı.Wİ ·ı,i(;lNE 
HAJWf •\RAKUI,LUKÇU 
GF.TİRiJ.nl 

Münhal bulunan P T. T. ls
t:ınhul :Röhıe Ba~mUdllr mu:win· 
liğlne J\iı'rkez Posta mUdUril 
Hakkı Karakullukçu ta~ in edıl 
miştir. 

l\le•lck hayatındaki müsbet 
faafüetl ile temavüz etmiş bu
lunan Hakkı Karakullukcu'ya ye
ni vazifesinde de başarılar dlle-ye erıne 'ore · ur e \'e ı- ı. 1 •ekklır etmlc tcclıl\'i gören has-

kl t hd ·t d l b"I 1 • Gıdalarımızı nelerle r:ırış I· mu var? Bu neden" Zira on. .. ~ ,a a e ı c en er ı e o muş tıılarl:ı yenirlen yapılaeak tc-
tur. Unutmamalı ki bizim ter- rırlar? !arı başı boş bırakmışız. Ça· sisler hakkında izahat vermiş-
blyemizde müessir olan ~mil- • Ucuz ve besleyici gıdalar resiz ecza yerine onların sevi· tir. 

İleri Turk ~l~ıslki i K'lnser ~zlEJtiKı\DAN 
\•atu:ırı Uerneğının ınutad kong. KATIR GETİRTit.nt 
resi topla.nar~k gündeme ~ah.1 1\fnrşal PIAnı ~ere ine .. Tilrk Icr arasında başkaları daha \'e mcyvalıır, ~ elcrinl yUks,.lterek ikaz d . Dispanserin lstatl tiklerine gö-

a\'ukatının ileri sUrrllikl .. ri ge. 
rekı;e ile h;ııı doktorların da m~h 
kemeye \'erilmesini istemektedir 
ler. 

Arabalar modern vasıta 

haline getirilecek 

Şehrimizde muhtelif i kel,. ve 
semtlerde tı;plu bir halde çalış· 
m<kta olan atlı arabaların tedri
cen morlern bir vasıta haline ge. 
tirılmesl için yamlan inceleme· 
ler sona ermiştir. Halk Sandığı 
tarafından atlı araba sahiplerine 
kamron ve ka~·onP.t temin et
melerini sağlamak füere uzun 
vAdeli ,.e aı faizle krediler 'e. 
rilecektir. 

Belediye murakıpleri 

226 esnafı cexalandırdı 

B"lerliJe müukıpları tarafın · 
dan Eon bir hafta zarfında yapı
lan kontrollerde 16'i0 ıs yeri kon 
trol edılmiş \'e bunhrd;ın 226 sı 
hakkında eeu ıaptı tanzim edil· 
miştir. 

lvrindide bir şahıı 
yaralandı 

Balıkesir 16 (Hususi) - Bu
ıı:un hTındinın Bıiyük Yenıeo 
kö) tinden Raıf, karısı Emıne ve 
ka)nanası tarafından bır mUna. 
kaşa sonunda tırpanla a~ır su· 
rette yaralanarak hastahaneye 
kaldırılmıştır. Sanık ana · kıı 
adalete teslim edılmişlerdir. 

rok rol oynar. • ceği&. Her şe~den önce halka re be sene :zarfında burada oluı * resim, eser ve levha. * l\Icmlcketimızın milncv..-er·,...------------ iki bın ha ta tedavi edilmiş \e 

nıe el<'lerı nıUıakere etmıstır. ordusuna katır getırtPn Colom· 
İdare kurulu li} elıklerine bia Helnhts gemi•i dUn limanı- (lluıuıı Jtulloblrf,,.fı4•11J 

H. Sadettin Arel. Ord. Prof. Sa· mıza gelmistir. Balıkesir 16 - Edremltln Çık 

iki kazada 
iki kişi öldü 

Bu asrın dıRer asırlara na· lerının ıhtı)acı dıl.UnUlerck klAI /'"·---------- on bin muhtaç hııstaya da beda-
~ran farkı şudur: O zaman kler terctimc edlldi \C kU· 1 ~a ilAç verılml·tir. 
toplantı yeri camiydi. Şımdi tuphanelerin rniları doldurul· Erxurum Kültür Derno§i· 

lıh Murat Uzdılck, Dr. O man l'iK i\R \ Y APL'RU iLE rıkcı köyü civarında koyun ot· 
Şevki Uludağ, L~ ka Karabey, G~I Y,N~ER 
Em er ~el ı;erılmiş , e derne in ' • ' ' dü B t A !atmakta olan Ali Ozkan adında "' ' Ankara v puru n a t ·• · 

onunla bırlik e sinemalar, tı· d <: dl d ktıltU erleri 
u . ..,ım c r e • nin yıllık kongresi yatrolar H~ kah\"ehaneler var. t:ırıht nmı , e edebi eserler 

~·rnl yıl bütçesi tasdık edtlml~tir. denıı seferinden aat 15 30 da bir çoban tabancasını kurcalar· 

E "ı- fabrkasında dikitt limanımıza 226 yolc\J ile don· ken silfıh patlamış, boynundan 
Sınema \'C tıyatroları birer ) eni L:ırilerle basılacak. Bun· toplandı 

-, lar halka değıl, hep tahsıli o· 
reg 1 1 

J' mUştUr. Yolcular arasında bulu· >·aralanarak ôlmUstUr. 

YILBAŞINDAN EVVEL lan mahdut sa)ıda insanlara 
~arar. mnmleketim ı.de bunla. 

AKLINA GELSE DE 

C.K. 
Vitrinindeki 

KA MI 
İogiliı. mantoluklarından 

HEDiYE ETSE 

Galatasaray No. 261 

1 
rın her birinden birkaç bin 
basılır. Satılsa bunlarla alfıka
dar bu kadar in an vardır. ı,4. 

1 kin yukarıda bir fikir edin· 
mck üzere listesini \ erdiğım 
eserleri, ytiz binlerle, hattA, 
mılyonlarla, hem de nefis \'e 
mutlaka re imli olarak besacn· 
ğız 'e herkesin bedii hisleri.ti 
de olgunla&tıracağız. Bunlar 
her eYde ana kitaplar gibi du· 
racak .• Icrkes bunların içinden 
isted ini alarak bir küt ıpha· 
ne kurabilecek. HattA mUnev· 

jOrd. Prof. Dr. SIDDIK SAMI ONAR'ın 

' iDARE HUKUKU'nun UMUMi ESASLAR! 1 
Üç c!ldden mUrekkeb eseri çıktı. İstanbul Tcrcllme \'e 

Neşrij:at Bürosu Galata Mumhane c:ııahmudiye) caddesi No. ~ 
Tel: 40332. 

Şantbeler - Çiftlikler \c Sinemacılara 

eclisi 
ltleb'usanın 

J[Uşadı 
4.ı yıl C\'Vel bugün, 17 ara-

lık l'.)08 de 1kinci l\le&ru
tll etin ilk r .. clisl lUebusanı 
açılmıştı. 18i8 de Osmanlı 
parlamentosunu bir doha 
açılmamak uıere ılntıtan 
Sultan İkinri A bdülhamlt. 
otuz ;) ıl de\ Jeti bildiği gibi 
idare etmiş. niha.}ct l\lnııns
tır \e Selanikte patlayan 
bombalann tehdidi altında 
Kanunu Esasi} l ;) ürurlu 
kol mık zorunda kalmıştı. 
\'ila}etlerde ı;eçlm ~apılmış 
\C her taraftan gelen mebus
ların htlraki) le nlerllsi leh 
usan kü5at edllmi5ti. Sultan 
Abdiilhamit kfı ııt merasl
mimle bizzat lınzır lııılıın
m115, be~annameyi i'\lalıeyn 
RaşkAtlbi Cent Bey okumuş
tu. 

ipli.ıır.j tesisatı nan Kanadanın yeni Tlirklyl'! bu- A~rıea hTindinin P. T. T. hat 
Erzurum KültUr 'c Yardımlaş- ~ yiık elçisi lllr. llebert O\\en Mor- ça~-usu Abdulgafur Akay idare· 

ma Dcrne~inin yıllık kongresi Kon'a 16 (Hususi) - Ereğh ran kendisiyle göru-en gaıetecl- sindeki motosiklet bir kamyon· 
İstanbul Muallimler Birliği sa- ~ 

de mc'icut pamuklu mensucat lere ezcümle demiştir ki: la çarpıımıı ve Abdiılıa~ur ağır 
lonundn )apılmı5tır. Kongre so- fabrıkasına Uhe edilen dikiş •- Tilrkiyeye geldl~lme tok yaralanarak ölmlistllr. 
nuncla ııs:ığıdaki zevat idare he- ... 

.1 ipllğı tesisatının montajı ikmal memnun oldum. Kanada Tlirr..ı- Orgeneral Go"kıenı"n yeti rn haysiyet divanına ııcı;ı • 
erlilmlş ve iıletmeğe aı;ılmıEtır. yeyi tanımak arzusunda ve me-

mislcrdir. t B " At' "d' Bu fabrika memleket dikiş ip· rakı içindedir. lanhıılıı dış go- ugun ınaya gı ıyor İdare lıC'ycU· k" 
ti~i ihtiyacının yüzde otuzunu rlınüsü itibariyle tahminimde · ı Cemil Top:ırlaklı, Sırrı n~ılaş- 6 

bilge, Scr\'ct Eren, Madt Ödiik- temin edecektir. gıbi buldum.• 
Jlloğlu, Yi~it Dedeoı.nu. HUsnU Senede 200 ton iplik yapabl· fKi?\Cİ SURE ti' llÜRO 
Sunı:ur, Sadrcttin ı:lusu. A. Ba- lecektir. SEYAllAITEl\" DUNUO 
ki Pirimo~lu. İhsan Sarıca. f On bes ı:un k dar Fransada 

Hayshet divanı· r-T AK v M ~ tetkikler yııpan 1-tanbul Emnl· 

Ankara 18 (AA.) - Hava 
ku\•\•etleri k"mutanı orgeneral 
~Iıızaffer Göbenln yarın Yu· 
nan hava kU\'Vetlerl ~·omııtanı· 
nı rlyaret etmt.k !lıere ö •I uca· 
ı!iyle Atinaya hareket f'derektir. 

f Z F• h i F dk ~1 1 'et 2 nci şube mudıirü Necdet Pro.. •· a r ın ı ·06 u. a\'U ı I l'7 ARAJ,JK 1952 
kat Nlh:ıt Aksoy, eczacı ~ua! ~ ÇARŞAl\tRA Uğur dun Ankara \'apuru ile fezcan i·minde bir kız. Se\"diğl 
B_ayer, a\-ukat Ruhi Ayaı. Hılmı AY l2-GÜN 3l-KASlnt .tO 5ehrlmize dönmU~tUr. ı:ence Hrilmeyi$ind'n müteessir 
Özturk. RUMİ 1368 _ ARAUK 4 RİR DEKÇi ll KKIND \ olarak intihar etmek iı;in ten· 

1 • B 1 d' B k 1 t ı 1 1 \'APILAlli inniA türdlyot içmiştir. 
ımıt e e ıye aş an I· H CR ı37t-Reb u enci 29 Si!Ahtarağa eadde;inde aıçılık Aysel hastaneye kaldırılmış 
ğına Haydar Öıtalay \'Hafi F.unt )apan Ahmet isminde hır ahıs tahkikata haşlanmıstır. 

SABAH 07.18 02.37 muracaat ederek. mahalle bekçi. RİR KADI~ E\"İSDE 
seçildi ÖGl,E 12.10 07.28 gi. Ismallln dukklnından para ot.ti BULUNDU 

ftmlt 1R (Telefonla) - fçlş- İKİNDİ 14 30 09.48 çaldı~ıııı iddia etmi tir. Balat Kuyulu sokıık 1/1 nu 
lcrl Bakanlığı tarafından i§IP.n AKŞAM 16.42 l2.00 IIAdise hakkında tahkikata marada oturan Emlnı Ghler ı 
el çektirilen S:ıdP.ltin Yalımın ~~i'ASKI l8.21 01.39 başlanmı~tır. dında bir kadın evinde ölı.i ola 
yerine buglln belerliye meclisi - 05 33 12-52 RiR KIZ İS'I İH.\R rak bulunmu~tur. 
{evkal5dr bir toplantı ''aparak Gauıımıu ı!ıııftrilııı 110" "' ETMEK tsTJmt Eminenin cesedi Mı:ırga kaldı 

TÜJ,BElliTÇf Haydar Özta1nyı yeni beledi- wımı,. 11011'""· ııoıı.1,,,_,. Eyüp Vez.Irtekyccfendl sokak rılmış \'e tahkikata ba~lanmı5-

::.::=::::= _______ ~~_.::~e~b~a~~k~·a~n~ı~s~e~çm~ie~tı~·r:· ~-·~__.:~::::'n:ıf:• :•d=a:m:u:::=::=::;::::;:;:=:=..~3~1~n~u:m~a:ra~l~ı~c~v~d:e~o:t:u~ra~n.:._:A~>~·s:::_el tır. 

Su bu haftalan 
Bizd,. senelerdenberi Adet 

oldu, ıu ,.,) a bu haftaları 
tertip ediliyor .• t'lesell l°Prll 
fallar Hafta~ı, mesela Tu· 

tum Hafta~ı. l\leselii Çocuk 
Kltıplan Jlarta•ı ... Oaha da
ha \'eremh'! 58\'IŞ Haftası. 
Kııılay Haftası.. . Ne bile
yim, akılda kalmıyan daha 
birrok haftalar ... 

n ı haftalardan, umulan 
fa d1 alınıyor mu? ... H,.lkl 
bir dereceye kadar alınıyor, 
fakat alınm;rsı ı:trektiğl de
rl'!cf'dP. alıı11fı)?1 hususu su gô
turur bir keyfiyettir. 

8ir kere hafta df')'İttce ço· 
~umuııla fü le bir his pe ·da 
oJı or lıl )apııank I~ o haf· 
tava rnunhıı•ırchr n y1hn ge
ri kalan Pili bir hafta~ında 
ihmal f'•Hlehllil', ihmal f'dil· 
m,.se bile kayıt•ırlığa ıı~ra
nıasınita lıir mahzur ~·oktur. 
Kalıtı ki. harta df'!ylttrP, bir 
iki 1.onff'rans, hir i\l mııl.ıale 
~eJ..linıie ıtah:ı fa1la f'itehiyat 
ı;aha,ınrla k:ıhn kısa bir faa
liyPt dışına çıkamıyl'ruz. 

Faraza Çnrıık Kitapları 
llafta•ını ele alalım. R•ınılln 

maksat, çocuklar tarafınr'!"n 
okunm;!sında r.arar değil 
fa"dı olan ya)ınlart tanıt
mak, hunların propu:andası
nı yapmak. im J.ritaplann sfi· 
nimıınii ıırttırm1'k. cocukla· 
ra fena fil.lrlrr asılavabile· 
CPk eı.rrl1'r ıı l r.yhlnrle bir rP
revan tı\'anrlırmal>, hu ı:ıbl 
ldt;ıı l~rın re\'adıın diişmPJI· 
nl sa~lamıık gibl fe\·lemir 
ııanırım. Rıı ~ aıiar fıınhtı le 

ururt bir m•ıradele nlrln 
hlr tek hart11nın ıtq,. (erce· 
\'C5l irine hııpsf'dıli ·or ,.e 
daha dnfnısu hıpsedillyor
mıı& tibl bir hal :varatılıynr. 
Çor.ul..larımıt tu:ıfınd•ıı O· 

kunmuını htediğimh lı.ttap· 
hrı hiitlin 5P'll! •azalım. yııt· 
dıralım, ya,ınla ·altm. Bu 
,~erleri. her hafta bir g .. mt
tl'! Sf'rgil")'r.ltrıı. GazetPlf'ri· 
mlıılt!, rlenllr.riml1dp. radyo· 
1 nmıııfa hu ,,,.~rlyatın ıırn· 

llU:ıınıf ·•ın:ı bııhin hlr yılın 
mııhtPl!f gilnlf!flnıle Vf' ·a 
haftl!l:ırınıla siifmılıır, 73• 

manlıır "·ırıılım TA ki, van· 
tıtımu 1 • ,d,.tıı bir hııft~ıııı 
hlr tödt'ris olmak mahiye· 
tlnıltn kurfıılcıın. 

Ayni ı•y rlijttr tıiltlin haf· 
lıılır itin rle vıuittlr. l\lest'
IA \ 'rremle .!'nu ıfe\·a.,,Jı 

olm~rsa hk bir fa,·dı ulh
mnı. R•ıııot1 iri" 'Pr,..,ı .. il· 
\a ın \ıenill 1 ı:ihi k""fe.ranı· 
!arı dı. ııro.raı:~r.d;ıbn da. 
'dınlntıcı malıııı"ı"ri d•, 

'O val Hrd•ml rı ıfa , hulha 
"J~•ı ,., h•ısıı ıh dPvamlı . yı

"' hdtalık detll yıllık olma· 
lıdır. 

Sadun G. ~AVCI 
Rana mekt•ın 2örırf,.ren o· 

kuyucumıız S3 fivullah To· 
l\~y'.;ı• Sikiyetiniz me\'zıııı. 
~ütunıım cerCP.\ esin° ııire· 
miyerPlc karl~r ıırnndıır Tet
kik f'ılilnt"k llz11re :ılAkalı 
rıııı'-'amı sunrtııııı ve. dikkatle 
ııı ltal~ıı f'dılılikten scnra 
lrahının \'Anthralı va;ıdlni 
aldım Keyfiyeti hJlrfiririm. 

~. r. s. 
ON KELt~IF.YLE 

Sehi,. Th·atrolanm•ı lr;ln 
ll>fİttl~rİn hl"fPneceği rlyCS• 
lrr araııı,·nrmıı$ ..• 

Se)1rciler n' olu\'cr':! ... 
TATLISJ'.:RT 

Lodos yüzünden 

aksayan seferler 
Akd,nlzde hlıkum süren todos 

fırtınası seb .. blyle, seyir halin· 
de bıılıınan birçok gemiler Çı· 
nakkale ile irtibat temin edemi· 
y~rek limanımıza dônmiışlerdır. 
Bu gr.milcr, lodos Giı:ldetini kay· 
bcrler etmez normı.l seferlerini 
yapabileceklerdir. 

Beıu.ln l\lotörlle 
Çalışır akuple cclılm ş alterna
tör ve teni tablosu ile birlikte 
Monofaze 220 'olt mütena\ip 
cereyanlı 3000 'e 4000 mum- ~·-------------------------------------------------------------------------------· ... ----------------------------------------·' luk ku\'vetlnde İngiliz 

ELEKTROJEN 
Gruplarımız 

gelmlsUr. 

Satış Deposu: 
İbrahim Tanıoğlu 

·-- Galata, Karaköy Palas karBısında No. 84. 

MİDE HASTALIKLARINDA -
ağnsı, ülseri, ekşiliği, gazları ve yanmalarınn 

N A G A S T R 1 N Komprlmclerlnl 

Eczanelerden isteyiniz. Fiatı 1 Liradır. N 

- Beyoğlunda Sıra Selvilerde 73 No. 

BELÇiKA SEFARETHANESININ BINASI 

s iLiK IR 
Satın alma tekliflerinin en geç 15 ocak 1953 e kadar 

Ankaradn Belçıka Sefarethanesine kapalı z:ırfla .s:önderil· 
miş olması llzım. Binayı .ziyaret !çın de sabahları lstanl-t:l· 
d 42803 No. ya telefon edilmesi. 

l \"e 2 ncl tefrikalann hu14sası 

(S~h DAJı:t konalı• n :ror. ıırtn• 
ın Ptryal, llıUI, Me::ıh'lln tın· 

tından tarı 'anıl' r. BA1nfalık n· 
nu bll ı:ece ıınruu Ptrrılde4lr 

nnr,.ı ao)"dururo,.. entarblul ~ • 
d l'lp: (Glllu ucı11ı, hılunı dl· 
lıror) d :re:•k nta.tuıa raurıror.) 

Tasa\'Vuf lisanında cglllzarıı 
kalb ı;afası, ferahlık, açıklık 

de~cslne ı;:ellrdı; yatağa ~u da kalanın geceyi nasıl ı:eçlr· 
lsmı ıe)h vcrmisll ve onun la· dlğı meselesiydi. Bıllnen yalnız 
tak merakından. dolayı eu şu. idı: Şeyh bazı dcla hemen. 
cGlll~ar n~crasımlo ıamanlıı, uyku) a \armaı, hızmetindeki 
kendı kendın~ ycrh~.şm_lştl. Yeı: kadınla yatağına uzanmış uzi 
l~şen. bu an ane)e gore Bakı ~ette konuşurdu; ·bidari . 
~ımdı )ata a ı;ırince )Organı· uyanıklık· adile anılan bu kar. 
nı b~şv_era. ~rttil: ay akta dur- §Ilıklı sohbet kendi lisanların· 
du. Obur ıkı kadın boyun kı· ca •feyz.J-ilahlnin zuhuru tc 
rıp geri geri yürü~erek ıcs- celllsf. mAnasına gelmekte l· 
sizce odadan çıktılar. Prenses dl. 
nöbetçi kalı)ordu. Odadan çıkan 1\lelAl ile l\lem-

Nöbetçi kolan için kapısı bu hure'yi alt katta Dakl'nin ikin 
odava açık ufak bir yatak oda- el haremi bekliyordu. Birinci ı 
sı daha vardı. Şe:tlı uvuytınca daire inden pek a.}Tılmaz. isle 
nöbetçi hanım usulcacık oraya re çokluk karısmazclı. Ahtap 
çekilirdi. Çekilmeden önce ter· Hanım inenlere sordu: 
tiple yaptırılmış <ılPktrikleri - Hazret nasıl? Fazla dlişUn 
yavaş yavaş 'e birer birer sön· celi mı? 
dürür. ışıkları derec"' derece - ÜzUııtUlil olduğu muhak 
karartır. nihayet lctare kandi· kak ... br.111 elnıcmeğe çalışıyor 
li z yasında olanını bırakır, ÖY· amma gözlerinden anlaşılı)or. 
le ı;ıiderdi. İkincı zevee - Henfö: otuzun 

En sıkı tutulan, kimseye hat dn yıı yu\'arlak. yosma. çok se 
ta birbirlerine de ifşa cdilmi· \'imli \ e "aret b.;ısıt fikirli bir 
yen. edilmesine imkan olmıyan kadınca/!ır.dı. sadeee konağm 
sır, öbür •\Cfa• lar, ya·.ı tasav- idaresine bakardı - söylendi: 
\'Uf ağzı •Allahın nimetleri• - Ne inatçı şeymiş ~ıı Gür· 
!?lttik•en ~onra ı:ı:ülz!!r yanın· cU kızı! Kafası da taştan, yUre. 

-3-
ği de ... bir tilr!U yola ı:elmiyor; 
gelmlyecek de. 

Memhıırc'nin mantosunu gfy. 
diğini ı:örilnce: 

- Gidiyor musunuz. diye 
ordu, biraı dunınuz da Şaban 
F.:fendıre haber verelim; sızı 
~ötürsiln. Kalmalıydınız, konu
şurduk. 

- İsterim amma yarın der
slı t 'iar. ingilizce hocam geıe· 
cek, l-izim birader, Emce:i de. 
'Tialüm ya, gece kalmama kızı· 
~·or. 

- O do Neşide'nin başka 
tUr!UsU .. 

- İkisi de •Şekavet• e d{iş.• 
mllş mahlüklar ... Allah bu kul· 
larını ezelden reddetmis. 

Son cümleyi söyliyen MelAl 
irli: ·Aşina• lar arasında :eyhi 
nin lisanına en yakın konu~anı, 
ta~avvııf ıctılahlarını yerinrle 
kullananı da kendisi idi. Za· 
ten mUtıim bir ecPr hazırlamak 
ta idi: İsl!m \e Hırlstlyan mls
ıı~ısmlnln sosyal tesirlerine 
dair bir tetkik kitabı .. simdi· 
ilk not to!'lu or. f"•ler hazır· 

lıyordu. Eser mllletlnarası 
me\'kl yapsın dile lngillzce ya. 
zılacaktı. 

Kocası müteahhit Rlfat Yapı. 
eı cahil, şanslı ve lşsıUzar hlr 
adamdı: karısının ıı lltımeliğilc 
övünür, fakat meclisine ta 
hammUI edemezdı. Onun icin· 
dir ki şevhın konağında gUn· 
lerce kalma ına, yahut Eren 
köy"deki \'lllfılarına mi;;afir o· 
lup aylarca oturmasına · ken· 
disi serbest kaldığınJan dola· 
yı . memnun olurdu. 

Zekalı ve idareli idi de: Ba· 
ki'ye daima bir milrldi imisçc 
sine hürmette kusur etıne1 ml 
nevi kudsi~·etlne innnmıs cirii 
nür, buna karısını bile inandı· 
rırdı. Lakin kendisinrlen daha 
zeki olan öteki oy•ınu sezmckle 
beraber farkına varmamıs ~i"I 
ha eket etmr.~i isine dahı uy 
gun bulurdu. 

l\femhure kocacından çekine 
rek lstemlye lstemlye cl\arda 
~araçhanebıısındakl e\'ine git· 
tiktPn ~onra kalanla1" kOtUk bir 
rıdada h3•ha•~ verd ler. birer 

Buda askı daha belhatle izah 
etmiftir: • KAınatta bir ruh 
vardır, b•ı da aşk olan Allahın 
ruhudur. Mesefeler, ha\'a, Ok· 
yanu&lar, arz. hay\'anlar \'e ne· 
hatlar, yıldızlar ve rayihalar, 
hepsi o şekilleri alan aşktır. • 

Biraz durdu : 
- Fakat, dedi, hazret askı 

bı.isbüttin bışka tıirlü anlatır: 
der ki: • Aşk ideal bir nura tı· 

kah\•e içtiler, Afitap anlattı : !aşmak ve bu nür içinde safa 
Ne~lde blisblıtun dayanmış: bir bulf!!a.k ı"ın ruhun ~ervaneleş· 
daha konağa ayak basmıyaca mesıdır: IAmha atesınde yanıp 
!ını, ısrar ederlerse an! ının ka.vrulan pervane bir ~şık de· 
yanına kaçacağını söylüyor- ğ!l • yolun~ şaş~r:nıs sersem 
muş. Öyle $1rretlefmis ki! İlA· dır.• Ne guzel rnz. 
ve etti: Afılap esnedi. Bild iğı tek 

- Bey de tutturdu; bir tür· şey, kendinden otuz yaş bü· 
lu vargetmiyor. Bu toy, ya\'an ·uk,nn senelik kocasının o gibi 
kız:da ne buluyor. bilmem! ıöılerle pek mükemmel yaşa· 

Melli epeyce ukall ve birar. ması: evıni de geçındirme~i)·· 
da heyecanlı ta\'lrla ee\ ap \'er- di. Baki'nin Kutılplük, e\'li· 
dl: yalık tarafına aldırış ettiği 

- Biz bilemeyiz; herhalde Yoktu. Yaktile hanımlar dôrl 
onda bir tecelli sezmiştir Asıl tane nikAhlı kadın alıp a:ı•nca 
olan Neşlde'nin kendişı de~il· orlalıklara da musallat olan er· 
dir: verdiği muhabbettir. Aşk keklerine nasıl göı flımmuş· 
perdede iyan olunC'a Hüda'dan !arsa Arıtap da ayni tevekkfil 
başka ne \'arsa gözıien nih~n ve a ni görenek!P hem orta~ı· 
olur. A~k sıfata de~ll. •ııt. e na, hem bir sürü •irtris• ıle 
yeti$t1rir. •A$k ister Yaratan'a, •Vefa• lara tahamrıtilü ö~ren· 
ister yaratıl!::ı tapınsın şeklin· mlş. vaziyı-tl tabii ı?örmP~0 t"k 
de t@c,m l'!lsln bir mabııddur• tan alı~mıştı. o suru irfnde. iki 
divor, Shake~peare' Fakat en niktıhlıdan biri rılm~kl;ı tı>•el 
gfizr.lini Mlkel Anj ~övlr.mlştlr: il buluvor. hatU iMi,,tiyor, ba 
•Ask. Al\ahın kendisine kadar zan bobllrlenivordu da ... 
übelmesi i in ln•ana verdiği Şu da \'arrlı ki Baki ı.~14 ı:."'in 

kanattır.• Fuz:Oll için ise. her ilinti almıkta deP"' .... • "~-ıu 
ne~'ooıiıı ka •na!!ı ıı•ktır. Fakat fArbr.ı \'arı 
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Hakim ve savcılar 
Arasında nakil 

'D~P~a 

Arisf okratlar, 
Demokratlar 

,.. 1 Ve tayinler Amerika, İran' a malı .tnhro A/4 r.#t 
Ankara 16 - Adalet Bakın. 

lı~ı. Yargıç ve Savcılar arasın· 

Y Yardımda bul k da tayin \e nakilleri ihtiva eden 

8 
azan : E. T. unaca yc-ni bir kararname çıkarmıştır. 

lrleşmJş l\llllrtlrr bir araya Aync-n bildiri)oruz: 

d 1eMlklerl zurnan trskllala * nlrleşik Aınrrikıının ln- 1. / '/t . / d k. / "h '/ •1 Aksarııy hukuk yargıçlığına 
~~hll de,ıetıcr hiri nıı~tokrııt, 1 ran ve ngı crcnm ara ann a ı pctro ı tı a ı- Aksaray ceza yargıcı Şakir 1b-
~iğ ~iliı - ran jletrnl hııh-
t erı df'.'mokrnt olmak ii7rre iki- ranını hal i\in a\aııs ola- nt halletmek için işbirliği yapmak şartiy/e Ame- rahım Hakkıoglu, Güriın yargıç-
~e a'Tılmı lımfı . rlslokratlar rak 100 mil) on dolar \er- Jıtıına Balıkesir hukuk )argıcı 
t.ı"Ytik de, lrtlrrdl. Runlara hir nıeğe lıom oldu u bildi- rika avans olarak 100 mi/yon dolar verecek HUsamctUn Bengü, İstanbul A· 
l!:ıkıın fr\knladc haklar tanın- rllmckledir. Auocfattd l'rm ğırceza mahkemesi başkanlığına 

[ 
ıtı, Ru hnklann ha ında •''Alo• İ: tanbul A li•e Ceza •arnıcı Ce tli•nrdu, "' * Tunus fk)I Fran ular ta. Vaşfnnton 16 - Birleşik Ame~ikanın, İngiliz • lran pet· " " ., • nt rnfından ileri siirülcn ıs- rol buhranını hal için avans olarak 100 mil)on dol~r \errniyc ltılettin Kuralmcn, İstanbul As· 

1 rlr~ml ntlllctlcrdl'! bnşlırn lıılıat projesini reddet- hazır oldugu bildirilmektedir. lı)e Hukuk )argıçlığına Adana 
~Cta ku\\etl kon~e drdlr. Kıırııln mi tir. nu konudaki teklifler, ilgili dc\leller tarafından münasip Aslı)e Hukuk )ıırgıcı Kahraman 
~edil!.'n me rlrlerf kono;ey lı'I- * ingiliz Amirali J.ord "Öriıldiiğü takdirde bu para, ı::erek İranın maruz bulunduğu ma. Koç, Jstanbul Tıcaret Mahkeme· 
1 cılrrrk lrnrara holllar. nlr- J\1ountb:ııten Nı\TO Ak- li buhranı allııtmnsınn yardım ve 1:erek İran petrollerinin ye· i başkanlıfıına İstanbul Asli)'c 
\e mı J\llllellcı" ıtirmrk için deniz lııilgrsl nııitlrfik niden Batı ıll'\ letlerine a~ması ııı temın için, kısmen borç ve Hukuk ~argıcı Ncdım J:rg!h·en, 
t•Pılnn milrııcn. ıtan ~rı1r kon. ba konıııtnnlığın:ı tn)ln kı~ıııcıı de hibe şcklincle Jr:ın hilkumetinc ~erlleceklir. Şu şart J~kıpaıar ~argıçlıgına De~pnza· 
tty t !kik r<lrrrk kııbul Hm edilnıi lir. la ki, İran ile İngiltere ar:ılarını\.ıki ilılıltıfı halletmek için i~- l'I llukıık ~nrgıcı .\lııhitlin Şeyh 
btd. karnrı 'Prlr, ll n lbııkl hlillin * Eisrnho\H'r'lr. '.:\le ,\r- birliı!i yapımıva razı olacaklardır. ut!lu, Yargıtay raporlorlUğUne 
dil. karıırlar knt'I rlr ildir. BI" ük lhur arnsında bir nııılA- Bildirildiğine ı::iire, Birleşik Amerika Dışi Icıl Bakanı De:ın Ilirıııci sııııf Adalet mUfctUsl 
\t\Jetıerden lılri \rlo hakkını kot ic;ln hazırlık )llJııldığı .\chcson, bu. teklifleri Ba kan Trum:ın•lan aldığı talimat !ize- Hasım lllaııcı, Yargıtay rapor· 
bll.llanıl'f! karar hlı•.liını;lı7. olur. bll<llrilınektedır. rlnc bugUn Jngilterc Dısi~leri Bakanı Anthony Eclen ile yaptı- t<irlli •!ine iıçlinciı sınır Adalet 

1
11. >iirdendlr ki Birlı- mi lllil - ~ı mııhrem görüşme sır:ı ında ileri silrmiışt!ir. mufctlişi kmi Budak, Ermenek 

a'tl~re R7a olmak i 11}en birçok frann yııpılac:ık mil tnccl mali )ardım muk.ıbilinde İran ile Ceza )argıçlı ınn Usküdar Sor-
~\le elrln mlirncnııtları netice iz 1nı:ılterc, nr .. .lıırındnki ihtiliıfı ya millellerarn ı Adalet nivanı ı::u yargıcı Mehmet Naim Teı.-

lıl?ı hr. Yalan yere \eyıı da\'nya bakmak iı:in kurulacak m lletlcrarnsı bir komisyo- men, Antııl;)a Sulh ;>argıçlığına 
1 

8 11 ıik de\ letlrrc Hrilrrı hu 1 na sunnraklardır. Amerikan pl.ınınd.ı, fran petrollerinin, bu Burdur C. Sa\cı :>nrdımcısı l\lch· 
~a haklar kunıluıı munt1>11ım y d meınleketın milli petrol kurumu, belli başlı Amerikan petrol met I>ıindar Teoman, Kastamo. 
tü •~ıno .. ını ~irlr tlrdi~I gibi kU- emin e en kumpanyaları ve Anglo. İranian kump:ın;>:ısından milteşekkil nu sulh yargıçlığına Kılis c. 1'; de, lctlrrln ltlrn1lıırına <fa bir he-yelin i !etmesi dc-rpi edil mektedlr. Bu konuda İran hli· sa,cı ı l\lu tala .Elmalıol)hı, İs· 
d Cll olmııtn hn~lnmıshr. nu p f .. kfımeti ile bir mukıı\clc aklcdilecekllr. Anln~ma gerçekleştiği tanbul C. Savcı yardımcılığına 
b~ letlrr nrlık e' ird kıılmnmak, f 0 esor takdirde, İngiltere, han el ışına petrol n:ıklettlf!I için bu tcsek· Eskişehir Sulh ) orgıcı Omer 

1 
er ıne~rlerlr nğır bıı~mnk Mi- kiilc karşı dıırn açmamayı kabul edecektir. Birleşik Amerika Fikri Kulan, E kisehir Sulh var-

1.0tlt", '1h orlnr ki: • F. ki til . Aıwlalfd ı•,,., a\ ni 1anırında İngiltere) e, İran da ki k:ı)ıplarını telafi için adıl gıı;lığına Niğde Ağırceza ~ah· 
d ler C'rmhrtl, hlrknı: lıihiik V 

1 
\C miinıısıp tazminat ödenecef:I hu5usunda teminat ı·ereeektir. kemesi Uyesi Ethem Yclbası. 

1
" 1 tin f'llr1e Alrt Plı1ıı.l!ıındıın, j ~ş ngton. 16 - l'rof. Ü\ıcn İran csn en, petrol. satışla rınılan elde edeccgi paranın 'ö Nnzılli Ceza yargıçlıihna Mar· 
t'oıl\ n illıını:ıırh e. ftıııra lln · I..attımorc, A) an nıedlslne hağlı 25 ini, f nı:lllerc:> e tazmınat ola rıık vermek Uzere biriktirmeyi maris C. Sa\Cı ı Muharrem fi. 
, e i•tana tnarrnz rtt ilti • nmnn I iç GU\ cnl'k Ttıll konıls~nnuna 1 k:ıbul etmiştir. Yeni plan ... ııılis be~ hlr formül şeklinde muhtc· ter, Şerefli Koçhi ıır Hukuk "ar 
alı ı ir mr\r ıılh rt J:Ö ır re- vı-rdi~I ''cm'nl' ır d 1 1 melen )akında :\hısarhlık hııkfım etıne clıı sunıılacnktır. gıçlığınn Karaınıın Sulh yarg. ıcı 
•dı • " ı ı :ı rı c ) :ı an 

r • ' e nlhn' rt IClh rtı i. nıı . su~ !emekle suçland 1 t Ali K:.izım Elmacı, Ile\ pazıırı 
lıı.n ıle \Bthrt n 'nlı'lir, nu iki. ırı mış ır. Maresal Papagos Kore'de harp Jlukıık ~argıçlıı!ın:ı Geziri Arazi 
~ h Mm , P nUfu7. dr\'Dm l'drr- Hakkında tanzim edıleıı iddia- , ı Kndaslrosu yargıcı Sıtkı Tunçer, 

~~ ~lrJP~mı" Mlllrtlrr Kıırııhınun n.amdedek, )al:ın yere yemin balı- M il . kk Esı'rlerı" meselesı· Kadirli Yargıç )ardımcılığına aN;ılrnıı~ı lhllmııli \'ımlır.• "in e endlsine 7 mua~yen suç i eflne feşe ür Dahçc sorgu y:ırgıcı Cezmi Kı-
l'ınumi ı."~·et topl nacnğı 7:\· yüklelilmi tir. Adalet Bakanlıfıı r:ılp, Koı.ın hukuk yargıçlığına 

ı.a" gıı1ctrlerrfp rılmn bu miita- 11\'Ukatlarınn g"t h h Etfı' Halled'lemı'yor Silifke Sulh yargıcı LCıtCi Temel, 
6 br "imdi fiili bir ekil almak . . . . 0 c, C' er suç A a4olu Aia .., f Pazıır ,prgıç )ardımcılığına Çııy. 
C trı-ıtir. l> hı ıtclen tel~raflar ıçın kendısıne 2 • 10 yıl hapis Atina, l6 _ Başbakan Marc- Aıwıaıet1 , • .,.. kara ~argıç ~nrdımcısı İhsan 
b~nııhJ nv•rl\n hükCımctlcrlnir. cezası \'erilmesi mümkUndür. şal l'npagos dün gıızetecılerc- \'er Ne\'YOrk 16 - Birlc~miş Mil· Oktay, Kadirli orırn yargıçlığı· 
~;uk rll'l'ktlrre Hrilen \•cto Profesör L:ıttimore en·elce diği bc)anatt:ı Tlirki)c Cumhur- Jetler tarafından yapılan son tek nıı Acıpııynm C. Sa\'cı vıırdım· 
b ,.,,. ilirıız ettiklerini, umumi D i ı · başk:ıııı Ekselans Celal Jlııyar'ın I liflerin de kızıl Çin ve kuzey Ko cı ı Bahattin l lı••o\', Rıı~riur C 
~Y"lln hrr er' in u hlnılc o1:ırnk ış . ş e'.·ı Ilnkonlığının Uznkdo- son g!inlerde Yunanistanı ı.iv:ı- re tarafından reddi üzerine Bir- Sa\•cı yıırdımcılığınn Turhal C. 
n.rar .. 'rrmr"i lazım ıtrlrliılin i ~u ışlerı mütehassıs müş:ı\ iri retleri sırıısında yapılan karş;la- leşık Amerika resmi şahsiyetle- ~a\'rı ~·ardımrı ı l\Trhmct Aka. 
lt.a rf ~ıırrlflt..lrrinl ır te~rblıiisr.lıdl. Hıılen John HoJlking Üııh·cr mıı törenlerine iştirak hususun- ri Koredc harp esirleri mesele· giln, !\'iJ!dc Yarı:ıı: ~ardımcılıl!ı· 
~11~1[1Rnılık·l·rınnı bl.l•liri ·o~. <:e- site~inrlc hocadır. Cumhuriyetçi da Yunan milletinin gıistcrdi~i sinin halli için hrmcn hemen il· na Kavıık C. Savcı yardımrı-;ı 
~ .\ınrııkA hlikuınctlr.ı ı ı_l_k senatiir l\le carlhy prof,.~iirii lıar:ırelli ve ı•anclan y:ıkııılık do- mit kalıııııılıl.\ını ve bundan böy- lfllsamettın Çağlar u tayin edil-

i Ofarak kıırulrı ~lmırk için nııı- ' J 1 'I · J k il h h ' 1 ' ' . 1 !' •caat eılrn ,
1
r, lelluin hıı mii- nus casusluk şebekesinin clcba· ayısıy e " aıcste Yıınıııı J\ralı- c ·ıı:ı :ıra rr angı ur teklıfte 1 mı~ en ır. t, 

1 
d nın Yun:ın milletine tcşckkllrlc- h~lunulnııyacağını açıkl:ımışlar- ı ------------

t •1tlırı hııkkınrla uımımi he- şı arın an olmakla suçlandırmış, rini bildirmek Uzcrr kendısini dır. G ' f f b' 
tttn knnır 'rrnıesini isti orlar. Lntıımorc ise hu ithamları rcd- \'ıızifrlendırmiş oldu~unu söyle- Dışi•lerl Rııkıınlığı Kore mü· azı an ep e 1 r 

Tunus Bc,>i f"erhat lla~et 

Tunus, Fransız teklifini bir daha reddeffi 
(lla~ı 1 inddeı ı miştir, 

Araplann cesetleri liıerlnde bu· Fransız merllslnde müzakereler 
lunan ı csıknlardan ~nlasıldığı. Parls 16 (A.A.) _ Bugün öğ· 
n.a gore, bunların o:F erhat Ha- leden sonra milli m li t 5 §ıt konıandosuı adım ta§ıyan bir ala 0 . 1 E k cc sRebsrtz 

d k n ışı~ erı a anı o c 
gr_u~a mensup ~l u ları öğrcnl·l Schuman, kuzey Afrika vııılyeti 
ınıştır. B~ vcsıkalara göre, adı hakkındaki takrirlere verilecek 
geçen grup Tunusun sadece gü· 
nc\ind deı.11 fakat 1 ce\•abın geri bırakılmasını iste-

• c 6 ' a~ n ıa- mi" ve "U 1 .. 1 1 t' 
manda merkez 'e kuı:e~ ınde de " " n arı soy cm S ır: 
tcdhışçi hareketlerde bulunmak c~u htıdiscler esas~ hakkında 
üz.ere kal'i tar t 1 b hen uz a~ dınlatıcı malumat elde 
. • ıma 8 mıs ve u edilmediğinden şimdiden bu 

Fasta ) enidcn tevkifler l •Pıldı 

ış içın gerekli haritaları da el· mevz d ü k 1 d b 1 de tmls bulunuyordu. u a m uı ere er e u un 
mak mevslmsiı.dir. Bıllhare hil· 

kfimet, bu hususta bildiklerinin 

--------s--..-
Dün mühim bir 
Döviz kaçakçıhğı 
Meydana çıkarıldı 

CBıısı ı incide> 
katakçılığı büyük bir ehemmi-

> et kcsbetmcktedir. 

Yakalanan \'etikalar üzerinde 
yapılan tetkikler htıdisenin şU
mullinil me)dana çıkarmıştır. 
Ankara, İstanbul \'e diğer bazı 
y<.'rlerde bu kaçakçılıkla ilgill 
birçok kimselerin bulunduğu \'e 
çok mühim miktarda sterlin \'e 

dolarların karaborsava intikal 
ettirildiği anlaşılmaktadır. 

lz:mirde bir socuğur. 

cesedi mezardan 

çıkarıldı 

İzmir, 16 (T.U.A.) - Torbalı 
lırcsinln Pancar köyll ilk oKul 
l:iğretmenlcrinden Ziynet Sanın 
ın kendi talebelerinden 9 yasın· 
daki Snniyc Liifer adında bir kız 
çocuğunu döverek öldUrdfi U 
~avcılığa ihbar edilmiş ve bundan 
uç gün önce ölen talebe bugUn 
mezarırıdan çıkarılarak morgı 

kaldırılmıştır ve üzerinde otopsJ 
~ııpılmı tır. 

Adli tabibin vereceği rapora 
göre, o,Cretmen hakkında takiba-

'.Fas lG (T.H.A.) - İsUklfıl 
taraftarı ı-·:ıs siyası liderlerinin 
te' klfıne bugün de devam edil· 
mıştır. Fransız makamları bu. 
gün l'ıleknas şehrinde 3, Fas feh 
rinde de 8 ki~lyi tevkif etmi&
Icrdır. 

hepsini söyliyecektir.• ta geçllecektlr. 

1'·ransızlara karşı tıiddetıl hil· 
cıını ve protestolnrı ihtiva eden 
hu afişlerde, 1'"ransız Genel Va· 
lisi general Guılllaume, rclllt 
olarak ta,·sif 'c Fası terke da
\'et edilmekte, Fransızların er
geç ceıalannı bularak, Fası terk 
etmeğe mecbur olacakları bildi· 
rilmekte \e Almanlara karşı 
korkak bir şekilde sinen Fran· 
sızların kuvvetlen başka hiçbir 
şeye bo~'Un eğmedıkleri ve kah. 
ramanlıklarını yalnız ııılahsız ve 
m!idafaıısız halka karşı göster· 
rebildıkleri yazılmaktııdır. 

Fransız. ordusuna mensup yUz. 
lcrce asker bugün 500 Faslının 
evler1ode sıkı bır ar:ıştırnıa yap 
nııştır. 

Fransız. askeri mahkemesi son 
nünıa) islere iştirak eden Faslı. 
lard:ın 30 unu da bugün altı~ar 
ay hapis cezasına mahkum 'et-

------
Sağlık toplnııtısı 

Şehirdeki tifo hadiseleri üzerJne \ '114) et Sağlık He! eti dün 
ıle \ali munini Fuat Alper'in başkanlığında toplanmıstır. Sağ. 
lık Heyeti, mıntaka dahilinde da imi kontrolde bulunan sağlık 
ekibinin raporu üzerinde durmuştur. Aynca Sağlık Heyeti şüp
hrll &ahıs1ardı portör muayenesi J&pılmasını, e\·lerln deı.enfekte 
edilmesini, hastanelerde yer bulunmasa dahi bu hastaların teo 
rit edilerek tedni edilmelerini kararlaıtırmıEhr. -----tt~nııbi \mrril.:a 1ıukıimellcrf dctmlştır. miştir. larekeslnin temininden mcs'uli-

1~ tbbügte bıılıınarııl\lar mı? Rıı- ,-----=---- )elin tamamilc komlinistlere alt Adam 54 yer'ınden ,,_ HE D ı· y ELER,. N l:t llUrbrsa umumi lır) et n:ı .. 11 oldu~unu açıklamıştır. 

ı~:•r 'erecek. karar ne ,:ilıi evl4"ııı:"ı '1el•"ıl ıldu• 1 Amerikanın bu hareket tıırzı- v 1 k EN KIYMETLİSİ 
t_.!le.r ~anaeııktır? ... nıınu ı;;im- • • '-..; nı dUıı Fıans" da <lesteklen1lş •·c uru ara '"' 
d"en ta in etmf'.'k \;ahll de~il- "' ' ~~ ~" @, 
it 'I 6 n ı t G-" ı · ,.. 1 .. u 17 ı k 12·3 bir Fransız fücli'iil harı) esirle- -- ... •·• ·":..- • .:.-,:; 

, · •ıhal\l\ak ol:ın lılr ı;r" val"'S:ı unı an ~~cn''i,~·;ü~nr;s~~:n~·~; a:ı,s~·:~r~ ara ı · ' tc ıinln mübndelesl hnkkında ko· ı QJdu"ru""Jdu" .. :.;:.:"· 1 
.. , •••• 

ı~ da Rlrle~mı, llllrtl rr Ktını- milnbtlcr tarafından ileri süril-
ıııo "" huı:ünku \odHlln u71ın « Jff eCIÔll(İ CelıİfeıfdiH. » len tckliCierin k:ıbıı!U Birleşmiş Anlara Alon" ~ 

ıldrt de\Ant rdeml reek. tr· Mi ı • Vı ~t. Ut f:ınınıt.. er geç <lt'ğisiklik le insarılık \'C bilgi alrmine ıloğclu. ,rnnUI.RAKl GÖi.Pi· ll~Uer n iCl!l.sı 0
!Ul', d~~iştir Gaziantep, 16 - Nlzip'tc Öml?r _ ı ~ •cıı ı pığer .. ta.raftan, bır İngılız res· Demirel adıncla bir \'atnnöaş, 

ıır: ına ınn lıızum hn ıl olacak- ;\'ı\Rl,l'nın geç·rn ) ıl ha ılan 'e bir yıl }\'inde tiikencn bu ".11. sozcusti d~ ı e~plng hUkfime- •• rkad:ışları tarafından 54 ~erin-
kilahı rsaslı tadiller ,.r. i\avrlel'le ) cniclrn yar.ılmı~ l e ha· tının son tcklıflcrı ~ecldetmcsile den bı,.aklıırla delık de ik d'l· 

Pongamo'da- ölenlerin sılınıştır. nii) iık miitrfckkirin frlsrfesi, in ani görii İİ, ~iiri oı·tayıı çok ciddi bır durumun ". • ' ş. e .~ ----~·~ 
,.e bütün rnrlığı, an('ıık bu kilııııtan anla~ılır \'C hu kilaıı, çıktı~ını ,.e 1ngilterc hUkfınıeti. ~1~~. 511 ~.etl)le f~cı b~r şc~!lde ~l 

sayısı 84 Jıiitiiniiylc nin hu duru ınıı dikkatle in celiye c~rulmuşliir. Cınnyd, Om er ın 
c~l>usnn 16 (A. ) - Ponı;am- M e v 1 a" n a" c e 1 a" 1 e d d ı· n , dı'r cegini bilılirmistir. P• !a~ına. temahn~ l~lenmlştı~. 
~ , e~ırıer kampındnkl Mdiscler Söz •U ı ...,·ıt • b 1 lkı gundcııberı ıırar hnlınclc ., c n.,ı erenın u mese c L 1 ki b U k 1 eı ·re~ind11 ölenl~"ı!I sayı~ının Biı'lcşlk \merikayı deslekl . . u una~ sıını - ar ug n ~ a ·a an 
ı e ~ıktığı resmen bildirilmiş- İ nkı/cip Kitabevi d . d 1'' i d ki emı~e mış 'e Omcr Demirciden gnsbet· r. e\ am c eceı;ın c ııçı · :ımıştır. tıklrri 3000 lira saklııdıkları yer-

"KŞAM ....___ _ 
JllR Ç\RI~ 

l!alktı ~azıyor: 
a •lhşbakan Adnan Mendcreı; 
Ol4dıı, muhalefetin çok SÖ· 

\iip SaYd ı"ın•i:ın şıkAyct ı-t
llı.le. l\tuıuııerct i e ıktidar 
~'"iılPri11!11 kiıflirbar.IıJ!ından 

·~tcıltı. Dütun clC'mokra•i hıı
Uınıırnı ıkı tarafın hirbirlne 

:"tı tutma ıı I!' gccrce i artılc 
"1 •~1lrl• ınıt rr hiç olmrı7.qn g5, 

t P ~a,maıı oı111d n kallı· 
lı ı..., Bunu nıı ıl ~au:ıhılıriz? 
l:ı 1• at·l'n, c~re~ini gostcrh or. 
ı. \or kı· ·Tııl ımbarı 'c k!ıl-
anJ..,." t>a' D ılı1darının sııı ıl

t1."''"111.\ lradıır çolt 6rncklrrin
h~ l'I b ''hırını sC'çerck Tlirk 

klıninln hurnnınn çıkncıı-
ız . .,, 

r r 0 • ~ll•lll hlr fildi' r.Juh:ıl('
~t d .. ıkfiı'I rın sı'\iintiılrrinl 
1 I' ıırnvrı tonhı ın hir liste 

1 -l'lllnı rtlcr \C hu ıki örn,.\tler 
"sı .. ~ı hır 111' \8 J:rtirilirı;c 
, ~ttllrrrr ı• '7ırl:ı \ r ıo;özdr kııl
I ~'lılırın•ı 'n ıı, .:n\llnr:ılt kr
oı"'nı r hr :ııııv:ı ton1ıınmış 

t Ur Hrr n:ırtl oı:ozrli"ll hıı Ilı;. 
6\ 

1 
ı r~ı n,ı,. le ır, hrı>ı J;rnrli 

ı.. 
1 
\ uı•~nın~,. hrm kırcıdı' i 

1' 1 .,, ;ı ıı~t·" p lııı~arnl\ ,1,. 
'r _, 1 ,,.,.,,. • Fııl.:ıııt hıı mııctar"'< 

,., 
1
"""" .,,,ı,.,,..,"~" '""İ keli -

eı~r kııl1:ın:ın (llı•r :ı' 
• () 11Mıın t'h ıı: \ .,., "'H• IJnlıl 
<1•),• • 

l"ıılımız hır olm~7.~a, hıı 

,_ .. '1'1 1 rırı ) c-kn; a1<1ıktan, hıı 
'lr>I' 
hırı"·nc fıkaralığından kuılıı -

ISTANBUL 

f\ 'fy ... "c;;ITI' ı ·t~ c;•·c:: t 
l·~· . lı ıp Frllp - Tlirehıın ) -
""r: 

ı, Iemı kehmır.rie birco\t is
n l' 

1 
llo\ıtıka ıle kar Mııktıdır. 

~ 2 ın rıı ın llım a1amhrımı
t il Polıtı1todan utık l alm1la· 

- İki askeri heyetimiz 
Yugoslavya ve 
Yunanisfana 
Gidiyor 

de bulunmu,tur. Sanıklar sorgu. 
lrırını miltcnkıp tc\'klr cdılmlşlir. 

Emniyet feşkilafl 
Takviye ediliyor 

.A kam .Afann 

Anknra 10 - Görülen Jilzum 
liıcrinc, cmııi~ et tr~kilatının 

(Uu11ul Mulablrlmlzi!tn1 tak\ İ) c ve gcnııılelilınesı hak· 
1 Ankara, 16 - ırnva Kuvvetlrri kında h:ızı kararlar :ılııımıştır. 

1 

komutanı Orgcın•ral Mıızııffcr Hnbeı· ıılılıfıımııa ı:öre, Emni
Giikscınln, herııhcrlnılc bazı yük- yet Genci mUclilrlüğıi, mevcut 
ıı:c!· rULbeli h:ıvıı sub:ıvları oldu- polis kadrosuna yeniden 333 PO· 

1 ğu halele yarın sah:ıh Yunanista- !is memuru ilfıve edilecektir. 

1 
na hareket edecektir. Ayrıca, emniyet trşki 1itının 

J\orgenrr:ıl Gokscnin Atinada nıot!irize hale gctlrilmesı P•<'ll 
Yunıın Gcnrl l\:urmayı ve Hava slblne uyulıırnk )eni ,11otBr1'1 
Km·vctleri komut:ınlığı ile tc- \ n ıtalnr <ılınma ınıı karıır \erli· 
ma tarda lıulun:ıc:ıktır. Or~ene- mı~tır. Bu karar gercğınce, 79 
ralin \tlnııd:ı mllıakl.'re edeceği motorlu vasıtanın alınması i~m 
mı-\'zul:ır :ırasında Turk - Yunan tcşebblise gcçılml,;tlr. Bunlar· 
ha\'ll isblı li •i ile Trakynnın ha\'ıı d:ın 4 ü deniz. mot<irü 6 sı De· 
müdafııası bulunduğu tahmin dcktif otosu, 3 il polis' tipi kam· 

l edilmcklcdir. General Goksenln ~on, 52 si jcep, ger• kolanı mo-

1 

cumartesi günU §ehrlmizc düne- tosiklct ve kamyoneltlr. 
cektir. A k ---

Di~cr tar:ıftıın, Korgcner~l İs- r ad as 1n1 n 
mail Hakkı 'l'unaboylunun reis- • 

liğinde Yugo la\'yara giderek Babasından 1500 
hl'yelimlz clt> yarın htıınbuldan 
llclgr:ıda hareket eclrcektlr. He· 

yetimiz bir hafla wrfında Yu- Lı"ra gefı'rfen sahıs 
go lav nskcri şahsıyetlcriyle te- , 

- ı:, el, burası I:lektıik iıl :m· i .. Ucmı-k sokağınıza ı•lck- mnslarda buhınac:ıktır. Milzake- Nı-zir mrmaı: isminde hlri, on 
k i ti)oro;unıız hn~ .(Cu ıur111eıJ relerin, Yugoslav a kcrl heyeti· beş gün önce trende Ahmet Daş 
--- nln srhrimızde yaptığı tema la- ismindeki genç bir tilccıırla ta-

ka)a karı~ınat.sızın bu mrnı- lı)oruz.• rın bir dC\'amı olııca ıı sıhkn- ışmı tır. Ilıı "llrrtle arnl arında-
J .. kette ı:orülmrsi llizıın gelen CUMHURiYET ınektedir. Göı UşUlccck mevzular ki do tluktan istifade etmf'.'k fı;. 
birçok darnlar \ardır. Hu hu- ar:ı ıncl::ı, mııhtemrl bir tnarruı:a teycn Ncr.ir, Ahmet Dnş'ın bıı -
su tı kı) metli ılım adıımlııı ı- S\ 'IJ \:'\' ı:tn llff\'ZU k:ırşı Tılrk - Yugo~lııv \'c Yunan hasına telgraf çekerek , Uabacı-
mızın su malarına 'e hiç bir ı bırlı11lnın e aslarının ne olaca- ı:ım lılOO ıı·ıa~·ıı ı'htl~acım ,.~r. n. l'r lı•k rırçır 11u u mrm- " ,, ~ u 

'a1i)ct ıılmnmıl;:ırına lılr tıı· lı:ıınıla ı;ördiıklerlnılen bahis- ı hu ıı u 'ardır. Bnnk "n ...... mımarnya bu pa-
ra fi an lı7lıllıyor, otc tar:ırtnn le ılh or 1..1: rayı ~önclrr.• dt>mlştir. Ahmet 
d11 hnyret edıyoruz. • Bir sıhhat ka~·n:ı~ının hl:ly- lz:mirdc üs tiyatro heyeti Bıiş'ın babası 1500 lirayı banka. 

Bu m<.'mlekrtın ilcrlemr~e le kontrol iiz, bu clcrf'ce fn· yıı göndermiş, fakat Nrr.ir pııra-
Ni~ iik hir ll'ıkkı varrlır. Çiin- hiş fi~·ııtın salılmasıııa Belrdi- teşekkül etti yı alı rken i:ı anlasılarak ~aka-
kli h:ılkı zeki ve toıırııkları Y.! neden, nasıl \'e ne hakla lzmir 16 (Anka) - Bir kaç lanmıştır. Dolandırıcı Adliyeye 
ıcnıılndlr. Onun fİmdi tek mllsn:ıde clmcklrdir~ Bımu il'· yıl önce ilga rdilen hmir Schir 'seı·~cdilmiştir. 
muhtaç olduıtu sey, nydınlık ,ııe, ıcı ~ire ıııeı-al yoktur. nıı Tıyatro~ıı yerine kaim olnıak Komünist sanıklarının 
yolıınını kendı ine "Östcrilmc- nırmb:ı kınıindiı ~ llnlk sıhhıı- !İ71'rc •imdi {ıç tivntro hC'\ eti • 
sidır r nİ\ rr itr kil .. iisünU ı~- tınc hu kad:ır lilzuınhı olnn, hirden te~ekkiil etıni~ \'e fan- Ankaradakı duruşması 
ı:nl eden kıymrtli bilı:inl"ri- doktorlıır tarafından ilAç OIR· Iİ\ete p,eçmiştir. cİzn1lr Şehir \nkarıı 16 (T i\.) - Tah•il I· 
miz su~tukç!l sôı. o\,ı~a dlış- r k 1.,15 1 e rclilen bıı uyun Th. tro un, .. i\~ıı Şcıhir Tı,atro rln 'vrııpava J!idrn ~e orada bir 
melde \'e lObıı.lııra kı.lmnktr.- hiç bir masrafı ~okkPn bu kil· u11 ve •Yeni Thalro adlarını '011'hıri t <'"mivetı tt'Skil eden 
dır. dar pahalı tatılmasına Delcdi· ı • 'an bu he ctlcrdE'n birini mUhendls Faruk Kural ile 23 

Bu sebepten biz artık 'Oni- ye n~sıl göz~ ummaktadır".' Ve •iulki Yont adında bir bakkııl 1 rkadaşm·n durusmıısına bugiın 
ver,;itenin sesini dll\mak isti- neden hunun l>a•ındl bir Be· '" " rıın .. kto 'e rı .. ı .. rı '.,.,. tlp ~ hriın1z h rlncl aCırreza mı'lı Toptan Sahş Yeri: MOVA ""0 SAAT DEPOSU 
yor 'e bunu s:ıbırsıı.lıkla b 0 k- ledl ·e 1 ontrolu ~oktur'• '-•· r•l 'ili ~rı b•ı i•in t>ıtl·•.,. \-enıo·ınıia ı?ıtli olarak deum - -----=--:...----· · n "eleceğini iddia etmektedir. edılmistir 

~cand•Y\ i tf oru" Poli i· 
A - apalı Çarşı Ağa sokak No. 58 lstanbul ••••R&!!!ll!IP" EH 
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lzmirin ihr cat e n se e er- -, 

s 

ınrr ı.: \ ;ı \ll el<' 
dc 6 ~ı r ı n ı~ 

c<tılmı r. 

nis etle az 

------~-

Yumurfamn 
Borsaya almması 
Kabul edilmi or 

Et satışları onfrole 
Tabi tutulacak 

• 1 

l lanbul 1 tııın 
'la pı tarından • 1 ı · 1 ı 

kullı ti mı • nla ih arat )a- in r l'dil', 
rıtabıl<'rckt 1 
:ııAnı.N mınc\TI \RTnon D.s memleketlerden 

Son gıınll' 1 rna-11.'n 'ır catı • 

hararcıtrnmı bulunmaktadır j Go!on fe'·l"ıf ler 
Bu arada \ınrrıkay hır ton ""' f\ 

mans:a'I"" ! b n trn krom 'u Judcl Ilı trıbutiııg conıpaııy 
;:n laHa:,a ~ b rı ıo man.ı:an"z. 1140 • 50 • Ko tnrr '\\enur 
t~\ iÇ e\ e 1 r. 4 bın ton krom. ılı rhtl aı:o Ü 1, lllinols/l .5. \. 
ra; cdılmı ı ı . p r a ık ı ler o) .ııı akllcrı 

Ianı::anrzlr ın ton ı Fob 'iO ımal <'lml'kt dırler. Bunları · ıt 
dolard~n. kromların tonu Foh hal edebıl rrk fırmalarla tem.ı-
44 • 4J dolardan ıhr.ıç ed ım s rçmck 1 tı)orlar. 
tır. 1 T il\ il, J i ~Ti \RI nııır.x 

Dun Kam ti \o bo sa ında m l· ' ia G.ıribalıll 
amele goren t h\I lcrın kap~rıış Torlno • iT \L' A 
fıatları aşa ıd 0 tcrılmı .. ( vız kutu u ıh ç eden fır 

Yıızdl' 4 5 faıılı 919 1 razı 1 malarla tem a g çmek ı ı) or. 
J05 50 !ıradan. !ar. 

) üzde 5 faızlı M :M tk. ı 24 60 Cro\\ n I.lnrs 
!ıradan, 941 JJ.D.Y. ıkr. v 11025 2. Rue inaıı Pa<ha 
lıradan, 9.31 1 tıkrazı 11095 lı \lrxaııdıie • il m 
radan. hına ıthal cdrn fırın 1 la le· 

\ uzde G Iaı Jı kalkınma J. 115 m ctm k ı t mekt dırı r. 
lıradan, 11 J12 o lıradan, ıı ı. ~ocır.to C'oıntıırrcııılc 'I urco-
l 12 30 !ıradan, 94!1 1 'ıkr ZI J. nelge .. Hl Htır ıle 1.uımıılıourg 
l J4 lıradan Jlrııxrllrs • Hl.LÇIKA 1 

\ uzdr 7 faı lı 941 DDY. I Kah\c ıhraç r len D l'Z l)a ta 
24 60 lırad;ın 11. :!4 30 lı ad n rl rı ık t ma:; 1ı ı nde oldu 
l1J 25 05 hradan :il M 1 24 ~O 
J • unu 'e bu malı do rud n do • ıradan, il 2:140 lırad n ıır 
2;; 5~ tır.ıdan 1\: :?4 J • r 1 rı 

\ apı \ c Krr ı D ı 
lırad n mu m orm ı t ır. 

.. 

ı.ı:uııs \-.ı 

l!JS2 s \ 1.1 

11 

' il 

' ' ' 111 

nons \ HARİCi Al,11~ 
rlATL\HI 

411\0 
r1 6~ 

~ rı~ 

1 

.ıı rın 

41 ~ 

;n 4tn 

rıııı 

IH7 

ALTL~ 
00 

BAO 00 
::-ao.oo ::92.00 
"6<&.00 ::MOO 
26.t..OO 266.00 

Ti. lt. A. A.J&DJI 

l'aıı,ıılopulo d J:lrfthr.ı iadl 
l nh crı ily lrrrt 4G \ 
\thrİırs \ unanistan 
Pamuk tohumu ılır. ç cd n fır· ihracat durumu dır mdlarla ll'ma a ı;eçmck ısll~or. 

l' aralık pa artr ı gunu Tıca 
ret oda ından F O B. 751.170 J,. 
ra değcrındc 24 adet menşe şa
hadetnam ı alınmıştır. 

.Mub clıf me r t rre ıh a 
edılecr ı k dıl n e L ı mal
lara a t otan • hacletnamelcrın 
muhte\J)alı uzerıııdc ~apılan 
tasnıf a a ıda ı,o terılnııştır: 

Alman) > ı 17.JOO lıra değe
rinde 6 733 kllo o lak derı51; 
27 D35 Jıra dl' l'rınd 15 ton ıç 
fındık, 4~ 178 !ıra dr erındc 20 
ton ~ aprak t ıtu ı 
Danımarka) J 81 200 !ıra d c 

rındc vOO ton k p k 
Fr;ın a) a 2fl 687 

de 40 lk>:.! kılo c 'ı 
F nlandı > 4G J'i3 1 

rındr 17 6 o kılo > pr 
lngıltcre\ fiJ 26..ı ı r 

rındı> 15 240 kılo tıftı 
llal)a).ı 27 3 .. 8 !ıra de rınde 

li.435 kılo koyun dcrı ı, 6499 Iı 
ra değerınde 43 adet halı; 

l\lalta,>a 1115 !ıra değerinde 
46 adet çalpara; 

Mısıra 286.137 lıra değerınde 
'13.623 kilo yapnk Llitı.m ; 

Yugoslavyaya 418 lıra değerın. 
de 169 .kilo keçı \C koyun derı ı. 
36.714 Jıra d"ilennde 17.600 kı 
1o ic fındık, 
Yunanıstana 53 459 1 ra dı-~e 

r'nde fl694S kılo ta r ha1ı 
:JO 492 lıra de erındr 50 ıo'I k 
ten tohumu ihraç cd\ r.ıı t 

llurr.au \·oor Jl;ındebinllchtiı'. I tar. 

ve Z lire 

nd 
n1 

16/12/952 

Kıl osu 
k Pcıla•tı 
k E kı h r 

\k 1 dokm 

rrımı 

p 

28 83 - 29 20 Kuru~a 
31 -35 -
335 - 34 -
31--32-
24-
23-
22-
56 
33 50 :16 

Jfl'• 50 107 -
lli . 

1 J3 
"fil ı ::ırıoo 

3300 
16 \8 o; 
14 !i - 152.3 

61J-
615-
228.--235 
21" - - 220 
200--205 
164-
300-
5i0 -
4110-
393 
15:1 156 
::! 1'i 
1 132 !'i 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
~-·····~··················································,······· 

5,z,41z,1:n;t; • 1 . 
. ~ 111 \l,i<" .SAlllLLCHl:\llJ; - de 

Uoktor '- ll'Hl l' Cıld, Saç, ,'uh- po) a mu aıl ) er alınacaktır. Pos 
rc\i mutcha~~ısı. Be)oğlu 1 osta ta Kutu ıı 3022 Tstanbul. 

Anlatan: NACİYE ENVER PAŞA Yazan: REZZAN A. E. YALMAN 
~okak, Tel: 43333. 

J:(ı'.\ IGI;'.\ ·rı:ıı \ \ 1 ;\1\ t•::-ısı;. 
M:ı,ı l>r. \ lı \ enl'r. B ) oglıı, 

1 \mrı ıkıı Scfarctı kaı ,ısı . fek· 
fon 15400. 

~m.ll\Jİ\ ı~ ııaıcm ı kr.k~ı so. 
kııt:ıııcla No. l3/1:'1 17 i\o B<ıh· 
çr.llcvkr sJlılıklır ·ı el: 00644. 1 

1:01,1·ı;p1;uı; ~ \ Tll.lh'.. konfor·ı 
lıı kcı k le\ kal.ıclc m nzara. MO· 

\Kii. - ı:ili\'llt llAST,\ L \. r.ıca.ıt· Mola Bl' hı) ık 18. 

ı:ı alkolıklcr. • ~·ok ıko!naıılar, ı:r.ı:NKO\ nı: ~ \ 1 11,ıK lram. 
felçlıter Duman l eda\ ı Klınığın· ı \ a,> f:ı lJ ene >akın :? l donum ar-ı 
de )C'lll u ul \e cıh.ıılarla lrda· a Tcleroıl 81"86 
\ ı cdılmcktcdır. Bakırko} İnrır. -·--
lı a fallı No 51. Telefon. 16 · 1 - Kııdıkoy iskele ~c.>danın· 
184, Mua)cnrh.ıne: F.ıtıh Fev· da dcnıze nazır \pt. ar Jları. 
zıp. J Cad ~5011. 

ı - Nı nta :\merık n hc1sta· 
hane ı eı\ı.ırıncla dcnıı. .,,o ur 1 

.\pt \ ıll.ı ar~.ılaı ı 

B\\ \l\L,\J<.\ ı·rn~\I' - lngl. :ı - Bl'~ıkt, ıÇıragan Cari NI 
lız nc1vlon kadın çorabı 375 ku. u tundc Bogaza \e l\larmara) a 
r,ı a tılcndılcı Sımonıdr. h:ıkıın \ı>' af aları 

:Ul.l\1111.<'t 'll\IOl\1 - flhhmuı 4 - B.ıkıı kuy, '\enim hallede 
paşa Dılberzacle kar,ı~ı Kııçuk hıını ıst:ı )O!l, hem clrnııl' )akın 
çorapçı Han No. 20. ı·ıı ıılar. 
u \K TEltl.İ de ı marlama elbl· :-=--Emır :ında, Bo.,aıa hc1kıın 
c, palto, trençkotlar S-10 tak· (4001 ıııctrclık \ılla ar alan. 
ıtle Tel. 4!1267 

'" Z nri trrrikalaı ın hıılasa~ı 

-3 
Kıı rlı şını ŞPraieLtiıılF> brn, 

ıı:ı lıab;ı bır kardeşız l\alı.ııııın 
nnl'ındcn ba ka ııç kaı ısı da· 

ha \ardı Bııglıııkti hıı) al anla· 
~ •şıııa s;nı l', bu ılort rakıp sa
' ılaıı kadııı ar:ı ıncla daırııi , • 
ı:ımmlık olduı.:ıı bclkı hatıra 
gr.lebılıı. l".ıkııt hen bunl rın 

ÇI 

6 - Şı•lı me\danıncl,ı ana cad 
<_,0:111,EKCI (),\l\j:;ı tc ısmarla· dede arkasında okak altı kat 
m,ı somlek, pijama 6 taksıtte . .ın aata musaadelı l',ı bulunmaz 
Be.>o.,lu Parmakkapı imam So- .ır~a. 
kak 4. 

7 - Blİ)ukad d.ı :\ızam kara· 
nE~K ~u<:.\Z,\~I nı unutma. kolu karşısında çamlık içınde 
:><ınız. Eğer J! ı \e ucuz ;İl ınmck c1r a. 

. ra •nda doı;up bll\ uclugüm ve !' 
hrp ıııı Jll'k 'akınclan tanıdığım 
ır;.n hırhırlerıni ne kadar say· 
dıklıırını \ c Sl'vdıklerinı ı;örü· 

~ordum 

ıstcrscnız. Yukaı ıd:ı v .. zılı 7 ıifının mura· 

,\TIJ,IK KfJtK - .\\rupJd:ın 
ı::clmis )enı potı.,ri manto. Tel: 
81286. 

caal ııdrl' ı: FcrınC'ncc leı\ .\it· 
~azıcı sok.ık Gılı:ıç HJn Ncı. '.! 4. 
Tcll'fOll' 40367. 

s \ rn .ıK - Sultanahmet Ta· ı 
ıtt:ınzı•!fif'j \Ukhanc ~ok:ıkla 97 :.> metre .ır· ı 

"'ll ıkı kat mnlı J>l\an)olu -
1AKSI11.E çorap tiınıır nı.ıkınc. 148 1 
leri satılır. Hılntl)Cnlerc oğrelt· 
J r. Sehellı Beyoğlu Tunelba~ı ElllLAKÇi O :\1,\l\ ::,Osı.ü -
Galıpdedc 23 Her nc\i emlak alım \e satımı 

Telefon: 29974 

~ l;ÔZKlJRT Ell_J_L-\K-tN-.-- Hatıç. 
ıtı· Al"O:\' KO~U~lll \ cıhaz teki son kalan 3500 metre fabrı. 

!arı muessescnizin, binanızın en 1 ka arsası. Telefon: 83532 

~ıymetlı eş) asıdır. Y. Kaldırım j HOZKl'RT ı;m,AK _ İpotek 
ıO. l.alata. k mu abıll 2-l saatte para ~et stı 
ŞOl'ÜRJ.T:RI~ 

merık:ın hasır 
rlnııştır. 

:'IJf ım: _ A ~!r. T~k ını, Abdulhakhamıt, 
doşcmclerımız 11 el. r.3"32· 

l n: :\ l'IW. ,-,-1<-' I-: ,-,-,;-.s-· ,-.,-. 11,llii':\• 1 
Marpuççular 

han. 13. 
Bil) 11k Şl~eci tı 1) .ı.ıı l~rıp. 'eııı Sok 4 nıı 

nı.ırad:ı, ko~eba •ııcl • bol ag.ıç 

Si\' \SE l \l:llK O\ l 'W \K 
olııı klan çıktı K. ı ınızclakınııı 
m. k • lı ıı l;;l' re•nıck ıçın ı;atı a 
çı ıı SC'\ •ılıııııı lanı) or 11111 
11nıı ıllı kıt. bı lıııız. P..n ılrr<' 

onl'mlı lcnlıl.ıt. l'ıalı 1 lır ılıı 
P. K 31 l lıh 

Tı rıK oım,i
C:ılhcrınc 

\C'El.1~ ~ \'nl,IK Şo\ ı ole pıkap 
9..ıl nıodrl :ız kullıınılmış. Gor 
mek ı tıycnlcr Falıh Mcrkeı: ga. 
raJınd:ı. Telefon 23067 

I'\ O K 'I A f, A \I A 
Yazıda kull:ııııl:ın ıı;arctler 

Herkese lazım 
Kanaat Kıtape\I 

TiYATROLAR 

lıklı, b. hı;r ır;rı ı ıncll' ~. rı ka· 
tılıktı . l'rl · 4.ı031. 

•ı \ il, O:'\Cf~ danada do:; n 
Sc) han Ambarı bu"lİn 9 şube, 
30 acenta ı ılo memleket ııaklı
l •ıt hızmctındedır. 

.. . SAT//.//(. _.E Yıf 

* l~ı 1 -· ı ı: .l\t al l.a•" 

Babamın ilk kamı Fıli an 
kadındı. Onu , nn«'mden çok de
ı:.il l' de. annem kadar C\di~ı
mi rn l<'r•rm nıiıbaliılla l'tınis 
olmııın Fılısan kadına (Cıciaıı. 
nr) <lcrclinı Kı>nclısi h«'ş, alıı 
rnl' evvel Hfat rtınistir Öııı 

ı 11 ho\ ııııcıı daınııı i) ılık <'tllll"', 
ınıınıs, tatlı hir ınsandı. Dcrs
lcrımc ~anlını ('eler, bana pi) a
ııomu çalıştırırdı. Onun 'alnız 
lıana değıl, biı) tik kmm lllah
pe~ kcre de ı;ok emeği vardır. 

Bu) Umesi esnasında ona neza
ret etmiş te çocuğumla candan 
ml'ş;ml olmustur. İkinci kadın 
iktıal, merhum ağabc)im Ab 
r ılhalım'ın annesi<lır. Dördiın· 
rlı kadın Zatı Mrlck'ın çorugıı 
olın mı tıl' 

ll11 rlPrt kadın nrtak drjiıl de 
~ankı clort kıı kardeı; ımis ~ıhı 
grçınırlerrlı. Çocukları. ;ıanl 
r>rkck karclrşlerinılı- heni hıc; a 
:ı ırclPtııırı.lrr, krn•Iİ C\ liıtl rı 
inııs ı;ıılıı brııımscrlnôi. 

Y:ı ;l'lıı:ınl'l \C'r. l'rrı\C' ~;ı. 
ı·;ı\I ırlı Bııgıııı Ortako)drki 
nırkkp! ır. 

Hıı kıı k, elli od:ılı ar:I\ da 
k:ıH:ıl, r, h:ırerıı;ıı.;aları. labl ı
k ırl r. eııclcrıın br\ teri de b ı 
lrrlr hrr:ıber ~ :ı arlardı. K:ıl· 
fal.u ın \ r harcma~:ılarının d,ıi. 
releri \ardı, Yedi rndcrun br. 
:ı i. h:ıhama :ırkad:ışlık l'clerdi. 
Bab:ıml:ı berahC'r ı;rzmeğr ı;ıl
clrrlcr, hrrabrr olıırurlardı. A 
rahrıncla•ı hır t:ıne~i ı;ara~ııı 
ma'I ı~lcrıııc hak:ınlı Ekscrısi 
r\'lı ırlı 8ara~rla vatııı kalk;ır. 
!ar. hart~ıfa lıır, iki rlefa sıra 
ılc n~ıbC't rlcğı lırcrek. r\'lrrıne 

OKUYUCU FİKİR 
1.,,.e ŞİKAYETLERİ 

Elektrikleri 
Sönen bölge 
Bdirnr.kapı lschane taılde~i e ar ı CTu k Fılmı - Te a, Ga 

re1, J k ~lorr ) ':9 numarada oturnn 1.i~a Akar
ı.a~rea ılan :ıldığıııııı bir mektupla de

ııi~ or ki: 
* ll'!:K - 1 • 11 Ke •I 

ı Ka ı. 

•lla.ftanın gayri mua~ycn gç. 
cclrrındc mınt:ıkamızın clekt rik 
ll'ı ı slııııncktedir. işııı garibi, 
:t) ni Jıat:ı ha~lı olnn diğer e\lrr 
yaııdıgı h:ılcle biııııı ev \C hırkaç 
hane el.ıha olnı:ık üzerr ki kii-

' çıık hır ad:ı halııır!ck'i lııı gı ııp 
~aatlrrcc ışıksız kalmaktadır. Bu 
ıı1ıwıı 'e ıkıntı yaratıcı hak 
bır son 'rrmek fücrc Ell'ktrık 
fdarl'sının dıkkalının çckılmc i 
nı rıc ı edcnm • 

Scki:ı. aydır yapılmayan 

lağım 

Şı'Şlidl' !'ır.ıcr\ izler caddesinin 
ğımı 'Oekız ııy once patlamış· 

~ı. Fnknt ckız n~danbcri bu 
l:ığımın tamırı için hiç bir şey 

1 ~~pılm:unış ve caddeııln ortasın 
1 da taşan kırli sulardan giılt~r 

rre) dnııa t;l'lnıışlir O dvartla 

:ınıız mur:ıcaatlarda Rrlccliyc-

gıderlerdl. 

Saray, başlı başına bir Alem 
di. hususi doktoru, di~c;isi, ter 
7isi \'C berberi \·ardı. Dışarı ile 
alakamız hl'ml'n ht>men yok ı;!I 
biyeli. Her turli1 rahatımız, t'ğ 
ll'ncemiz \ c ihtivarımız saı ay 
ir;indr emin edılird! 

Bızcle olduğu gıbi. amraları
mın \ c clıj:il'r aılr rfrııdın ın ria 
hıl\ at tıını bu~ le ıcli. \ •lr. ara 
~ınrl.ıı ıiv:ır<'I :ı apılnı:ıırlı \ıı 
r::ık h,n ramrlAıı hın ram:ı padi 
ı;aJı 7.1\lll'<'l rılılır<lı 

Yanrana olmı karıiı-c ... :ırıı\ 
l:ırıııırı :ırıı<ııııh 'ılk•rk c1m ıır 

!ar ıııc\'t'11ltıı llrr :ııle krncl• 
Jııı..,ıı•i fılrnıınclr rn•:ır, olrki 
lı-rll' :ılakııclar olınımlı 

ı:n<lcıı.ın br) lrrıııılrn h k ~ 
:ıltı t;ııır. mu ahııı h.ırcııı:ı :ısı 

H' cocuklarııı ela hu 11 i harcın 
:ıı:: .ıları \ardı. 

llr.r çocu~ :ı m:ı c; b:uıl:ınır. 
her çocuğun tnblak;rı l{ııl(ıı ı. 

ıı raba<;ı, nrabacısı, <r.~ ı ı '«' la 
la ı olurrlu . 

Sara)da b;ıbımın lıi1ml'lini 
r,orrn kalr?l.•ra h~1jn<'dar de 
nırclı. r.ıınlnrclan lıırısl. h:ninr 
d:ır ıısta ıdı. \'rrlı t:ıııe~ bır 

lrnflıı hıınırt rıirr snnr'I nöhrt 

•.• Boş yere 

değiştirir, onların yerine )'cdl 
başkası gelirdi Babam her 5!'. 
ne bunlardan ikı tanesini e it 
lendirırdi Her evlenen ktZ3 b U: 
ev alınır. cıhazı yapılır \'e ge;it 
ml'sine yardım olsun diye dt· 
dukkan veya irad temın e 
lırdı. 

llazınl'dar lcalCalar, 
!'~nasında şehzadelere 
eclrn gıızel kızlardı. .. 

t' ço~ S3ra\ lıırcl:ı \ cmrk fıde ı da 
ı::ır ptı. Şımdi riıı unu)•)rıınt if!I 
hahını, anı.l'nı ve k:ırdcsıcr .. 
lr lır .. ııhrr urn:ı s<'nrlrr hıra! 
lr ııfra ı lı ıncfa toplannısfll ıJ 
olrlııı:ııınuzıı lıatırlıyorııın. () 
m:ııı b·ı arll'I hızll're ı:arıp t:,r 
ınrz lı Çunkıı lııı5ka türlus\111 

b r :ııl<' o[r'1 ı olabılect'11 

b fllll'Zcl k. 

Ha bamın 'cfatından \ c ıt rtf~ 
r srlll'rı sonra annem. tca '°' 
şınıle 'c benimle aynı soft3•

1 
oturup bıı.c normal bir aıtc 11 r 
y tı nurııunc ı gosterınıştıtl
'\ cık~n sara\ lard ı hcrkesın tJ ~ 

la ı ;ı\ rı ""lır. kııçilk bii~~ı 
herkl' krnd od ~ınr!a ve )'&111 

ba ına ) emek l erdi. 
.,rı 

< Ark:ısı ' ,. 
--~--- ..... 

p 
ÇEKMEYİNİZ! 

ECZAHANELER 1 
son derece faydalıdır r ••• 

cturan okuyııcularııııııdıııı alılı·ı 

L=:=:=::=::=.'tv 
ııın elıkkatı ı;ckılmekledır. -1 ~-~~~~~~~~~~ 

ı: • k ı:ınirılaı;ı !\~lh ı• J111J..11k \ ;ır· 

a T 
cın * 1 \XIH L ÇOC'' K TIYATnO 

1 
"=t' - Cnmar tsl r. 1.rl ual 14 O 

a ••it Emln6nü Halkevındı Sl:snr, 
ı ı <"il.,\ 

C_s_l_N-EM-A--LA_R __ I 
* ALXAZA R - Gııll E in C• •• 

(Raf Ya ne) n Ali Baba Boh Gu 
1 C t ~7 C'ı01•or) 

* AR - F rırl Ao k Ar) IJ•uı 

\lıh 

* F ır Gı ı 

a a •ı 

gıçlı~ınrlaıı: 9.'iZ/3fitl 
f:'l ıı el ı • Umı ani) c buca~ının 

GNlıkC'\ ı ko) Linclrn \} ~c Sarı· 
hulhul \(' ılı avukat '.:11ust:ır:ı 1 
'\ ılnıaz lıırc ğlıınıın davalı a~nl 
ko)dcıı llu r)ın rıglıı Alı Çclın 
.ık) lııne ıır;tıı;ı ıılkııh subutu da-

ı \asının )apılrnakta olan duru~· 
ına ı ~ın ıııcla: 

Davalı li Çetin ııamııı:ı ~ı
karılan da\·etiyenııı tebliğsiz ge· 
rı geldiği ve hayat ve mematı· 

•thvı F"Z: K Jclikı>aıarda lI ıriı .. et: nın belli olınaclığından mahke· 
Erı A1mnhrda TUrlı:ln E~.: Gtdlk· mece ilAncn davetiye tebllğlne 1 
ı'auda ::ıterlı:u Ecı j mahkemece karar verilmi~ ol· * F.Yt P - Erfiıı•u'tan Ecr.a11Mı duğundan davalının mahkeme· ı 

* FATiH - ~Phz.adeb1111da :ı.ıa , nın bırakıldığı giın olan 26.12. ı 
arr• Tın r E • Xararumr kt~ lt ı 052 cuma günü saat 9 da Emlr-1 

F Fıa •r Frı Alcsa•ayda <:aT1ln E r ı k • 
y • .ı, • f:• a t F• • Erz•".. da~ a~lıye hukuk mah ·emesın * KADIKÖY A 1 ..., -ıa lle•k•ı 1 de hulunma~ı Hya hır •·Pk 1 ve 
r mume~sllle temsil etlırr · d1\ e 
* (DAR - Ah -ı e E a ıtı\e 'erine kaım olmr 

ntt lan olunur. 09696) 

• B:ı ~, ıli ~. adalı•. iııir \"f' tmğıık 
al~ııılığ ııııl:ııı mi.ite\ eli it lıiitiin 
nğrılnra kar.ı !Ja~arı ile kulla
nılır. 

• (;rip \'t: Nc·zlc lıaş lnngıcımla bir 
çok fl'mılıklıırı ünler. 

• 'frrkilıiııin nfi) eti dolaymyle 
miıle) i bozmaz, kalhi \ e böb· 
rekleri 

Ue güı1de 3 adet alınabllil.A 
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Haf tas 
'ferli l\Iallar Haftasındayız; fakat bundan khnseoln haberi 

yoktur ... Eskiden l'rrll l'ılall:ır ll:ıflası gelince ~cblr Adeta 
hastnnba :ı donanınlı. Caddelere, ıneydanlarıı, kunıaslar Ülc
ıinc ynzılmı5 Hcizclcr, \'apurlara, tranl\'aylara karton hıvh -
lar, duvarlara afMcr asılırdı. nu hafla içinde hlrkaç dcra bü
)iik geçit re imleri tertip edilirdi. ılııhtcllf ımnııtkftrlar kam
)"onlar içinde, ı;\li)a Çelrlıinin nnlattıldanna lıcnıcnın hın
da, •fcra)ı sanat. cdrrck geçerlenli. Ne gariptir ki ı:erlt re
slrıılerinln ;) apıldığı gunlcr hava ekseriyetle soguk, ya murtu 
olurdu. Bu hal tabii merasimin parlalılığını bozar, tc irini 
azaltırdı. J":ıkat gene, al3yı seyretmek için, blrtok halk sokak
lara dokiılıirdu. 

Eskiden Yerli lnll:ır Hartası l alnız d<' llıll, ''anında bir 
de •l'ılilli Ekonomi• urdı. Hatta o basta grlir, •lllilli Ekonomi 
l"e Yerli l'ılallar Haftası• drnirdi. Arislrnlr, tabcl ılarda •Tu
tuınıu ol, on p:ır:ının kıymetini bil, ak akre k:ırıı gün içindir• 
fibl 'erlttlrr bulununlıı. Bunl:ırın l anında, üzcrlrrinde •Pch
lhan gibi kunctll olmak istersen İİllim, incir, fındık ye•, 
•PortakaUanmız, mryv:ıl:ınmız \'ilamin k:ıyn:ığıdır• yazılı, 
tenkJi resimlerle siıslrnnıis afi~lcr, t:ıbcl5lar cüze ı:arpardı. 
l'er ·rr nutuklar sö' lenir, konfrr:ınslar l'cı·ilirdl. 

Şimctl, ı;:ıliba halkın iki uC'unu lıir nr:ıya ı:ctinnekte güç
liik çekli i anlacılılı •ı irin, ekonomi bir tarafa bırakıldı, sa
dPce ) erli l'ılallar Hafta 1 kutlanı? or ... Yerli mallar_ın~an , l: 
kdyct edenler urdır. nizce bu t:ıka)et )l'rlndc de ılılır. \ crlı 
llıa.Hanmızın da!:ı;ı nıukemmcl olmasını hl'plmlz i temeli, bıı
ıııın için çalı malı)ı1~ Fakat buı;ünl ü halhlc de bu mallardan 
tolu '<lb:ıncı memleketler mamuliitını ar:ıtma)arak derecede
dir. Buna memnun olmalı cız. Yalnız, lırrkc'iln :ıtın :ılabll
llıe 1 için. fb atların ucuılam~ mı i trmcli) 11 .. Si meliki fi) atlar 
bıuıa imkdn bırakma)acak derecede yüksektir. 

Enis Tahsin Til 

• se ı Celil ioğlu, ha n 
a 1 e r 

(Başı 1 lncldcl 
Sanığın bu it rafı ilıcrine diln 

~cılığın te\!kif talebini redde· 
tn ve mil ahede altına alınma. 

l 111 isti) en 3 cil ecza )' argıcı bu 
~"11 sa\!cının ikinci d fa tevkif 

lebine mmuş ;;e Celil, trvkif 
~~lerek ~ezac\lne gôndcrilmlş. 

na Uç el ate~ etmiştir. Sanık 
hakkında takıbata ba lanmı§tır. 

Jluse~in Umıeıl ;)Dkahyan 
bekı:i taltif edildi 

Malatya 16 (TA) - Vatan 
gazetesi başyazarı Ahmet Em_ın 
~almanı yaralıyan llusc) in üz. 
mezi, kendi mıntakasınd:ı ccre
l an eden bir hadise olmamakla 

._ l>iter taraftan hAdi e fle bh· b r:ıber, peşinden kosarak silAh 
"'11 l t atan Malatya cmnl)'ct kadro u ~ a Akadar olan muracaa sav. brkçilerindcn Osman Suzan:ı 

ı Refet Gon n, hlıgiln ~ine 
~~ \'akıUere kadar tahk.katla takdire lAyık faallyetl için lkt 
"it• k maa~ nlsbctlnde ikramiye \'eril· ., t&ul olmuş ve 20 )'C ya ın 
~·lılet, bu arada Kars, Kocaeli, miştir. 
t ıırsa, naııkc ır, z ıc. mrkar:ac, Mounfbaffen 
6tre, Urla, Erzurum, Hercke \'e 
t ~~Urluk gibi bazı §ChlrJcrc fif· 
tı teı raflar ı:ekmiş ve bu ara· Akdenı·z 
~ sanığın Susurluktakl evinin 

~ inıııası içın yine Sa surluk cm· B k f ld 
b J'et ftmlrllğlnc ayma ei!reli as omu an 1 o u 
il telgraf gondcrılml.tir. ' 

4 lııından baı:ka sanığın cebin· (Ba ı 1 incide) 
b ıı tıkan not defterinde yazılı liz rine toplantı bilhassa yeni 
~!.ıınan bau adresler de tetkik hna [Jleydanlarının inşası me· 
~llıektedir. ele inde fevkalAde <ıhemmlyct 

Ga h ı d ıı kesbetmiştir. ~\'eılık bugün azır :ı •oı ~a- General nidgway aşağıdaki 
•trııu AdalC't Bakanlı ına gon· beyanatta bulunmuştur: 
!Ilı ·s olup, Celıl müşahede al· •l\fcs'uiiyetim ağırdır. A\·rupa 
ı. ,a alınmak il zere mr\ kufcn 11 
'lııf yı miidafaa etmek ile vazife · 4 sa Akıl hastahanesine gön· yim. Bu \'azifc tasaV\ ur edilemı. t rııecekt.r. 
tıııschirde de iki kisi hakkın· \'ccck kadar azamrtlldir. Vasıta. 

farımız gayri kfifidir. Vazifemi 
lı •la tahklk:ıt apılı)or ifa için henüz gereken vasıtalar 

~ Ursa 16 (T.HA) - Ycnise- \Crilmemistir.• 
t tde ikamet etmekte olan rad· Sözlerine de\•am eden Gene· 
~ll Ömer ve Hafız Yakubun r:ıl Ridgway ~unları lUl.vc ctn \ 
4 caı bir faaliyet gostcrdiklcri lir: 
lı!usunda ,.:ıki ihbar ilzcrine, 

i •Allantlk teşkllfitına dahil •u >aıı ki şahsın C\inde ara~tırm:ı hınnn de\letıerln kalkınmaları, 
lıılıııı~tır. bu komutanlı ın teşklll flnından 
u araşlırma neticesinde kili· bu Linkli devrC'ye kadar devam 

~li mıktarda •Blı~uk Doğu» eden kısa zaman için lnanılmıyn 
tlıe dengcçtıı, aİsl~m Dilnyasıı> cak kadar milkemmel neticeler 
~el eri kolek lyonlarıle Arap , ermiştir .• 
t erılc yazılmış birçok dualar Churchlllln konu~ması 
ıneı tuplar bulunmuştur. Londra 16 (A.P.) - Başba· 

~Savcılık lıer ikisi hakkında kan Churchill bugün Avnm J-~a-
ıkata başlamıştır. nıarasında İngilterenln Akdeniz· 

C Gaz.ianlepte bir lılldise de miltıcfık bir komut ıılık ko· 
~lı azıantcp 16 (Anka) - Fe. pardıı'!ını iftiharla il!n etmiştir. 
L lokantasına i:lrcrek rakı is· Haşb:ık:ın, Akdcnizdc kudretli 
t,. 'n Yahya, kendisine rakı ve· bir Amerikan donnnmasının mcv 
~ ı:ıı"Yıbce kızmış ve Cumhur- cudh etine raf.mrn bu vazifenin 
~~ka.nına kilfretnıi~tlr. Bununla ln .. iliz Amirali Lord Mountbat· 
~~ &UkQnet bulamıyan Yahya, ten'e ..-erilmiş olmasının •&On 
~ bııcasını çekerek duvarda ası· derecede dikkate ~a) an• oldu· 

Ulunan Atatilrktin foto rafı· ~unu bclir.tmiştir. ..... 
l 

te 2 ncl tefrikaların hulAsası 
ll!:ıkı ıulcatlaıım CarlCJ D a 
ile llab~ı hııdudıııulakl •T n ı 
tor11~ o?UJ. H~nu 3<& raıındıı 
~ıı Carlonıııı 70rnıı, lbll arla· 
~ hali ur. Carlo (Ilı:! ı ne ,... 
~el oıııı burada c rm ıt m) dl
Por, demek teııd ı nl le ıı le ıı b· 
lllJ:91a 117 (0) dod ll mah.O.lttıı) 

d Carıo sualime ce\ :ıp verme· 
iten beni silrukledi. !lerdh·eni 
~ ıafü ıudık, bahç lC vardık. 
aranlıkta karanfıl tarhlarını 

~1~nıyorduk. Çı~ klcrın acı ve 
r as donduruclı kokusu her ta. 
~•ttan yuk elı)ordu. Ko,kc \'ar 
~ 1k. Cari o kapı~ ı açtı. İçeriden 
e bır karanfil koku u ile ka· 

~~ıJc eski kuma kohu u eldi. 

1 ıı. acayıp hav:ı, bana ta ra ev· 
terırıdc.kı ıo., k rli ferli 'c an· 

1 ak ara sıra t klıflı hır misa· 
(~r ielınce kapı ı atılan mlsa· 
~: odalarının lıa~asını ve ko· 
lısunu hatırlattı. 

r Carıo, clıml bırakar:ık ka. 
~nlıkta tek başına ilerledi 
r •brıuer çakmağa ba~ladı. Bi· 
, er, iki er mumlar ~andı. Bir 
l sonra odada on be~. yirmi 
~Umun yanmakta oldu unu 

0tdüm. Her taraf ı ık ir:ınde 
:~i. l\apı c ı ınJe ha iTetler 
t llıde kaldım. Carlo bana doğ· 
'tll. ieldi, beni iter!~ c çc .• ti \ c 
aıııyı kapattı. 

ı \'ine a) ni bo!iuk se le şu söz 

- Bu koskoca, uçsuz bucak· 
sız dunyada >aııyan mılyonlar· 
ca insan arasında kader seni, 
benim tek dostumu, &eçip c· 
nenin tam bu gecesinde yanı. 
ma kadar gonderdl, l>emek ki 
kı met bo) le imi§... Şu halde 
bak ... 

* B:ıklım.. Blıtün aklımı başı· 
ma toplı)arak baktım. Eminim 
ki ne kadar uzun zaman ~ a
~ar,am yaşıya) ını, o gece, ora· 
da gorduklerlmi unutmama im 
kiın ~oktur. 
Bulunduğumuz odanın tava· 

nı basık, dört bes metre mu· 
rabbaı kadar bir ~·er.. Odanın 
do~emesi pek acayip .• Tam or
tada beş köşeli hır siyah mer
mer parçası \'ar. Etrafı kursu 
nl renkli, çeşitli bUyUk!Ukte 
taşlarla dö~eli .. 
Kapının karşısındaki duvar

da gumUş ve Iıldişi çerçeveler 
ıç nde elli kadar resım a:;ılı. 
İki tane.::ıı çok bil) Uk, ötekiler 
deği ik bo• !arda resimler. Jlc. 
men hPm"n hepsi, gezintıler 

il Genel Meclisinde D. P. Grupunda mühim müzakereler oldu BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Darülaceze için 
Tartışmalar 

( Raşı 1 lncldn) 
ı son zamanlarda gayet h i çalış
tığını, ancak eldeki menııatın 
noksanlığından dolayı buranın 
daha verimli olamadığını bildir
miştir. 

<Başı ı inciöe> c- Ana) asanın dili üzerinde 
Kocatllrk Anayasanın lisanı üze- tasarruf )apmak do ru değıldir. 
rinde tasarruf yaparak, Halk Ilır maddclık kanunla 1340 
Partisinin düşlüğii hatanın tek- tarihli Ana} asava donmcmiı en 

Onümüzdeki 

rarlanm:ıması \'e 1340 tarihli A· iyi hal ııe~li .o!u;. Aksi. takdir· <Bası 1 incide> 
nayasanın aynen kabul edilmesi de Halk l .ırtısının du tüğil ha· açamaz bir h:ılde bulunan muh
tavsi.rcsindc hulunmıışlardı. Mcc ta)a düşeriz. Bazı arkada~lar terem \e muııeHcr din Alimleri 
listcki umumi hava lisan tabiri Anayasa nasıl , 0.1 a ~adıl cdılc- de harekete geçmeli \'e mcmle
şckllyle yeni bir Anayasa kabul cck. Lisan d~ğı~ıklığı~J de 0 ~aı kette fsl;lm dininin }Uksl'k ruhu· 
etmektense 1340 tarihli Anaya- kit yaparız dı)orlar. hu"'Un irın na UJS'Un bir din anlay15ı kök 
sanın aynen föyası şeklinde te- Anayasa tadılı hususunda grup- tutmalıdır. 

Boşluk 

lstanbul 4 icra Memurluğundan : 952/1798 
İzaleyi su)u suretı)le satılma .. ınıı m hkemece karar \•erılen 

\ e bilirklşl tarafından tamamına 6 000 altmış b n lira kıymet 
konmuş b ılunan Emınönü lemd r m halle ı T carethane sa. 
kak e ki 28 mil, ye. 65. 67, ~ k pı. 41 ada. 30 parsel sayılı 
248 metre mtırabbaı mıkt rında ku u sarnıç 'e ıki bodt"umu 
olan bahçelı kar ır hane 2004 ) ılı icra \e iflh kanununa gö. 
re açık ait•ırma) a konu nu tur. 

Bılirkı i raporuna ore a) rı menkuliln evsafı: 
Emınönü - Sultanahnıet - ı\lenıdar maballe·inin, Ticaret· 

h:ıne soka ında. 53 No. tajlı kfır ir e\ dir. Ahsap, demir ak· 
sam bo~ alı ı e de bnulmu tur. Elektrik, su. havagazı te.sisatı 
\"ardır. Bahtede sarnıç ve bahı;cde de kuvu·u olup, bodrum, 
zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Bırınci katta 
ortada bır s hr*ı me\ cuttıır. Zemin kat: 

Şimdiki yatak adedinin altı 
yUzrlC'n bine çıkarılması mrvzuu
na da temas eden Kumbaracılar: 
bunun doııru olmıyacaj.iını çiin
kU DarüU\cczedr k:ıl:ınların yliz. 
de allmışının Anadoludan trda
\'i mak~adı} fo ~elip htanhulda 
kalan alil ''atandac;lardan ibaret 
oldıııtun•ı söylt'miştir. 

zahilr clmi~ti. Bilindil!i gibi, ı:nıp ta ileri sürülen bir fıkir ve mti· Türk Ocaklarının ilk hamlede 
bir sene e\\'CI Anyasanın y:ışa- talaa görmemekk) iz. Durup du. 3 irnıl şube :ıçmak sureti) lr fan· 
\'an dile ı:evrilmcsi hususunda rurkcn Anaya ayı neye tadil liyctc grçmeğe hazırlandıkları 
br prensip kararı 'l'rmlstl. Bu- edelim?• k C ., f"k0 l " 1 

Bunun üzerine 1340 tarihli 'e yı ıcı ''e mu rı. 1 ır ere ... ar-ı:ünkll grupta Hulusi Koymen ıoı «" ki guzel Orak zihnl}etini ~e-

Sokaktan iki basamakla cıkılan çift kanatlı ah•ap kapıdın 
irılcn antre1cn uç mouık ba ımakla çıkılan camlı kapıd!n 

"i ılen. zemini bozuk moza.k do eh hol üzerine sa~da tahta 
bolmelı bir oda, solda ı çe e"ılen \e biri sMa üzerine isabet 
f'dcn iki oda, merdıvcn altı, alaturka ta 1ı he!A ve ön ret'hed 0 • 

ki iki od·mın altı d'I borlrum kom ırlilktür. Arka cephede bah
çede kapısı olan d er bir oda vardır. 

Bunclan sonra siiz alan İsmail 
Atalav da Darlilacezeyi •Yaşayan 
insanların mezarı. olarak \'a~ıf
lnndırmış fakat Atalayın bu söz. 
l('ri orarl~ kıılan \'atandnc:ları rrn 
elde oılccc~i için meclis ilvelcri 
tarafından tawin <'rlilmemiştir. 

Enver Ka:va da komi yon ra
porunun makama haval('sini \'e 
makamın hazırl:ıyacal!ı talim:ıt
namr ile meclise gelmrsini iste
ml~tir. 

J:nvcr J°ıı)adan sonra bir ko
nuşma )apan Gök v. Dariililcc
zcnin i~mlnin defiştirllmesi, bu
radn bir kreş açılması m"vzuun
cla bir konuşma yapmıstır 

Neticede mccfü, Dariilfıt"eze 
raporunun makama 'erilmesini 
\"<' şubat dcvrrslndf' hazırlannt"ak 
olan talimatnamrnin göril iilme
sini knrarlııstırmıştır. 

Tecliıı ikinci oturumıındn Re
lcdiyo lntıbak komiS) onu raoo. 
nınıı görü ınüştlir. Ratıorclı1 lıi '· 
vedilmeosi istenen Emlak l"ıımu
lııştırma, fsliml:ik ve Makine mil 
dllrlllklcri hakkında makama &a· 

Jı'ıhl,•et H'rilmistir. 
tı Gl'nel mC'clisi cuma gilnil 

tekrar toplanacaktır. 

Ermeni Patriği 
Ankaraya gitti 

T rk Tlıı~adı. Ala n 

Ankara 16 - Ermeni Patriği 
Haçadııryan ve 2 müşaviri bu· 
ı:ün ekspresle §chrimizc gelmiş· 
tir. 

A nkarad:ı. hilklımet crkftnı ile 
temaslarda bulunarak olan pııt· 
rik, bugün Atallirkün mu\·akkat 
kabrini ziyaret ederek bir çelenk 
koymuş ve Cumhurbaşkaıılı~ı zi 
yııret <lertcrlnl imza etmiştir. 

Ankaradııkl tema ları etrafın· 
da bugün basın mensuplarına 
patrik, şunları söylemiştir: 

•İki scnQ e\·vclki gelişimle, 
bu gelişim arasınd:ı Ankara bel
desindeki hızla gelişmeyi evve· 
rn kaydetmek isterim. 

Jlukfımetinfzin bfiyilklerlni 
bir kere dııh:ı olsun görebilmek 
maksadiylc 11eldiğim ı;chriniz ba 
na her insanın ruh:ın yüksel
mek :itin sarfcttiği enerji ile 
~enişliyor, bUyüyor, hissini ver· 
di. • 

Ankara halkına en derin say
sılarınıı da bu vesile ile arzdan 
zevk duyuyorum .. 

Akademisi muhabirliği

ne seçildi 
Parls 16 CA.A.) - Türkiye 

RiiyUk l\lıllet tcrllsinde İstan· 
bul milletvekili doktor Nihat Re 
~at Belger ile Londralı doktor 
Crltchley 10:53 senesi için Paris 
Tıb Akademisi ecnebt muhabir 
Uycl iğ ine setilmi~lerdlr. 

Devlet Havayoları gece 

seferleri yapacak 
Ankara, 16 (ANKA) - Devlet 

Hava Yollan Genel l\JüdOrlüğU 
hrrgUn biraz daha arlan yolcıı 
sayısını knr ılnyabilmek maksa
dile gece seferleri ihdnsına karar 
'ennl~ ve tccrUbelcrc giri mi5tlr. 
Ru tecrltbl'lerdcn alınacak neti· 
ceyc 'öre şimdilik yalnız Ankara 
-Yeşılköy - Adana ara5ında 
gece uçak seferleri yapılacaktır. 

-3-
esnasında, iJÜniin muhtelif sa· 
atlerınde, muhtelif yerlerde.r:e· 
kılmlş amatör bir :fotoğraf~•· 
nın aldığı resimlerdi. Hiç is
tisnasız. hepsi de ayni kadı· 
nın fotoğraflarıydı. Odanın her 
koşesindc yalnız o vardı. Fa· 

kat her resmin de ba~ka idı .. 
Otomobilde, at üzerinde açık 
1<ınk t:ıyyôrlü, dekolte elbise
li tenis kılığında ve elinde 
~ket., golf sahasında, yıirür
ken, otururken hep ayni ka-

dın.. E.,·et, yalnız o .. Yine o~. 
Hep o ... Yirmi, otuz, kırk, el. 
1i pozda, elli değişik kıyafetti .. 
Fakat hep ayni ,uıellık, ayni 
ihtişam, , yni acayip ve sihirli 
havasiyle o kadın ... 
Sağdaki duvarda ale!Acayip, 

karma karışık, birbirine hiç 
uymıyan bir sürü eşya asılı 
idi. 

Carlo Bolzanl elble bunları 
işaret etti. Baktım. Sınek kov· 
maf;a mahsus bir elin yanın· 
da, bir J,;amı:ı. ren~irenk bir 
lpeklı esarp, bir at pantalo
nu. bır mstra ı.·r itorj hl(" 

ırcii in son rclscsindcki havayı Ana.} asanın kabulu kararlaştı. nidrıı kurmnga giri eccklcri h:ı-
bclirtrrek 1340 Ana>:ı asına clö- Bugunku grupun ı:undemi çok heri, bıı bakımdan hi bir mQJde 
nülmc i hu usunda bir temayü. l üklu idı. Otuz madde ':ırdı. trşkil cdl'r. Diğer ileri gıinı Ju 
lı.ln belirdiğini izahla grııpun bu Bunlardan ,>edısindc adı ;>azılı Türk ecmi)etlerinde de genls 
hususta bir karar almasını iste- bulunan Mcmış Yazıcıoğlunun faali)et haıırlıklan Yarılır. raımt 
dl. bir takriri okundu. her eyden enet Demokrat Parti 

ilk sözü tı"nc Sadri l\laksudi lılemiş Yazıcıoğlu bu takrf· iktidarının inkılaprı pro r:ıının-
Arsal aldı. 1340 tarihli Anayasa- rinde şo)le dbordu: daki esaslara dcırt elle sarılma ı 
ya dönmC'nin AtatUrkün ruhunu •- 1954 setlmlcrlnln daha \'e ta:ıı::subun bir ııolltlk:ı aleti 
tiızip r.dec<>~inl, Atatiirkiin !'vve. encle alınmasını ıcap ettirecek di)e i ti m rı imkanlarını her 
1ıl dil inkılabına karar \'erip son. bir uzi)ct \ar mıdır? Meclıs wman için kapaması ı zımdır. 
radan 'azgcçtiği iddiasının varit ralışmalarını hızlandırmak için Eğer hiikiımctln ele 1 tiraki) le 
olmadığını, osmanlıca ile ynzılı parti ırupu muzakerelerınc yal· ho luğu cloldurmak i ine bir de-
1340 Anaya a ın:ı avdetin ı::crııik nız prensip mc clcil'rini hasrc- fa sarılacak olur ak az zamanda 
olac:ığını İ7.<ıha çalışıyordu. Fa- derck Meclisin toplantı günleri· miıkcmmel neticeler alaca ımız 
kat bu sözleri sağdan soldan iti- ni daha faz.laya çıkarmak iyi muhakkaktır. Çunkü 1 urk mllle
raz esleri le kcsiliyor<'lu. Bu olmaz mı?.ı> tlııin, mcmlekettrkl oktı.)tıp ;)az. 
arada vaktiyle talebesi olan Kil- Ba~bakan Adnan Menderes 2 ma nisbeli ile lfade kabul <ıtme
mil Gilndcş •Hocam sen de çok saat bir ı:e)Tek süren uzun bir 1 )erek siYa t \C içtimai ol unlu u 
geri ~idiyorsun. Atatürkil kanş- konuşı:na ,aptı. . \'ardır. Taassubun ne gibi mute· 
tırıo durma• de,incc Sadri 1\lak- . Seçım kanununun de ıse~k reddi un urlann cli)lc \ene gi. 
sudi rileden çıktı. Aralarında bır tarafı olmadığını, bu kanu- hl mufsit ecnebi «"mellerin ica
ı::crt mlinaka alar oldu. Eı::ki hoca n~n hır .:ıalım .zumrc)i yıkmağa bt)le istismar edildiğini bir de
taletıesine •Sana bir şl'yler ölt- bıle kACı seld.~ğlnı ~ahtan son- fa knra\acak olur a, hiç bir ta. 
r<>tmeğe çok çalıı::tım ama emek. ra, .. matbuat hurrı).etine temasla assup fikri Tıirki)cde dr tek lıu
Jerim boşa gitmiş. Sen fikre fi- ezcumlc şo)'le dcdı: . lamaz \'c ne gibi bir nikııp ııllın
kirlo mıık bl'lc dmlyorsun • rlc- . a:- Bu memlekette ~t) ast ~ü.r- ela ı:lılenirsc ı::izlr.n in, lılç bir 
di , r MrC'lisin hliyle bir rlil me- rı.}etın \'e mal buat hUrrlyctının crnelıi l'nıcli Turkivcclc barınma 
rlr~ine tasamı fa salfıhiycti oı-[ mc\ctıt olmadığını ) azan b:ızı ve nıillı birli i ktındakl;ıma im· 

nıı:ıdıl!ı fikrini tckrarlıyarak kür- ı::azelrlcr şahsımıuı en ağır it· hanını rlc gcçirE>mcz. 
ild . d' hamlıırda hulunuyorlar, alçak Ah t E . YALMAN 

en ın ı. diyorlar, mcmlrketi fclfıkcte sil· me mın 
Vasfi Mentcş, Anayaıı;anın ya- riıklilvor di}orlar ve bunları 

ıınvaıı el ile çe\ rilmcsl gibi ak:ıdc- yazarken yalana, iftıraya ba§ 
mlk bir mcvzuun ll!ccliste miizıı- \'Urmaktan ı:ekinmi)orlar. 
kcrr inin Halk Partisinin 1945 Son Adana seyahatinde ora. 
ele ductUl:il h:ıtanın aynen tek- daki bir gazetenin yazısını oku· rna,.ı 1 lnriılr.l 
rarı olacağını belirterek Mn ~acağım. Ben Adanaya gitmişim. Bunları da munt:ıı.:ıman dağıtı
ilml hır hevcte ha,·alesini isll'di. Kız enstitüsü talebelerinin ha- yoruz. A~rıca, briket de \'eriyo. 

Kömür darlığı 

l\lithat Dcnker bu fikre itiraz zırladığı bir yatak takımı içinde ruz. Briket fabrikaları günde 
etti. Meclisin An:ıyasaya dilcdi~i bir partilinin rcfikasının rahat. 25 . 30 ton briket imal edıyor
ı::'bi tasarrufa hakkı olduğunu, lığı temin eden yardımı ile baş lar. Halen elimizde 300 ton ka-
let'lis huzuruna gC'lmiş hir me- göz olmu um. Bu ne rezalettir dar stok \ar. Depolarımızda, 

ııC'lenln ilim hC'VC'line havale cdl- Bu memlekette matbuat hürri· bunlardan baska GOO ton k dar 
lcmb cccl!ini anlattı. 1340 tarihli yeti ile t:ıhkirin hududunu ayır· •boncuk kok. 'ar ki tonunu 66 
Anaya aya a\'detin doğru olma- mak zamanı hali! 'elmemiş mi· liradan ihtiyaç sahiplerine der-
dı ını, Anayasanın vaşayan ılile dir?. ıı hal \'crboruz. 

çoullmr i icap ctlil:!ini sövledl. Başbakan hundan sonra umu· S - Öniimiizdekl iilnlcrde kok 
Anayasa komisyonu siizcüsii mi idare lıcycti Jle grup idare ıııkıntısının giderileceğini ümit 

Ferit Alpiskrnclcr, nnn prensip. hcvcllnin llulk Partisi malları ediyor musunuz? 
ll'ri izahtan sonra, 5ıırlri Mak~u- hakkında aldı 'ı mil•terek kara-1 C - Bu isle Bakan da rok ~·a· rli'nin tcnkirl ve itirazlarını re- v " ., 

vaplandırarak ezcümle şöyle de- ra temas ederek ezcümle ŞÖ)lc 

1 
kından alak:ıdar oluyor. Gelecek 

dedi: haftadan itibaren Ama radan 
dl. •- Bu milzakereler sırasında 1 motorlerle de şehrimize l.ömur 

•- Efrndim, Sadri l\I:ık~udi en·clA iki arkadaş böyle bir ha· getirilecek \'e bu sıkıntı ı:idcri 
ney memleketimize iltica etmiş rr.kcte geçmenin civanmertlık lcccktir. 
bir ırk<'lnşımızdır. Krndi~ini hal!- olmıyacal!ını ~öyl!,erck itirazda S - Linyit kömlırünLin duru-
rımıza ba5tık. Onu ilmin en yük- bulundular. Fakat netiel'dc ek· mu nasıldır? 
SC'k mcrtrbr~ine grtirdik. Profc- · ı k 
ıırliılc Hmlik. Milletvekili seç- seriyetın prens P ararına UY· C - Ev\'clkJ gun, Ta\'ş:ınlıdan 

tik. Fakat bu ~at aramızdıı yaşa- dulıır. 4!>6 fon linyit gclmi tir. Dün el 
flığı ilk gUndenbC'ri dalma bulun Bu sırada Fevzi J,Qtfl Kııraos 500 tonluk Yeni bir parti gl'lcli 
dııf!u muhitin ha ·atına avkın fi- m:ınol:lu: •Ben alınan b~ kara., Bu nakli~ at devam edecektir. Bu 
kirlrrle ortaya çıkmaktadır.• ra fştir~k etmedım. Benım mu· sebeple linyit kömUrU ihtiyacı 

nu s!iılcr itirazlarla, •Sahsı- vaCakatım yoktur. dedi. arzu edilen ferahlı a kavuşmuş-
Mcndcıres cıBu karar bitim \'e tur. 

yata ı:ıirme• ı;esleriylc kesilbor- grupun mli5trrl'k mesuliyrtimlz~. 
du. Gnıpun rkscriycti Sadri Mak- altındııdır. Bundan sıvrıfarağını ı- . 
sudi'nin teklifinin nl<') hlnrle ol- zanneden \'llrsa aldanıyorlar. nu 1edlm. Icabederse af kanununu 
m:ı~ınıı ra~men şahı;ıvata giril- bir ölünı kalım meselesidir. da kaldırırız. 
ml'ı;lni ta 'ip rtmrdiitini hıı tC'- nundan kimsi' sıvrılnmımı dl'di. GeçC'n dr\Tede seyylatı olan. 
1.ahiirlerlvle ı:östı-riyonlu. Alnis- Ve czclimle şöyl~ drvıım etti: lıır hakkında da ıahkıkat açarız. 
keneler, Vasfi Mahirin teklifini •- Biz, dC\Ti sabık yaratmı· O .. zamanla~ vlcdanlan.~ızdak! 
komlS\nnun da desteklediğini be yacağız diye saf \"e samimi dll. muştrrek· hı 1 r. hu iinku gı~ı 
lirtC'rek kiirsildcn indi. ~uncelerlc iş bn~ına ı:eldık. Fa· te~ellilr etmemışti. Getlrecc~~· 

Sııclri l\t:ıksucll Arsal küplere kat mütemadiyen bizi hırpala· ~.'z kanunl~r.ın dı-nınkr~tık du· 
binmişti. Söz istivor, crvap ver- mağa ç:ılışlılar. Dl'mokr:ıt par- şuncelcrle sızın tararı~ıulan red. 
mck için çırpınıyordu. Reis lm- tinin doğuşunda ve inki afında dedllmesi ~ıuht<'mcldır. Arlık 
nıın üzerine Ferit Alpiskcnderr bizi sabote eden nıemurları gö· b~ tasfı, C'' ı vanmak r"m:ı~ı gel· 
!Özilnli ı;cri alması tavsivesinde riiyorduk: onları tasfiye yoluna mıstir. Bun~a. bana mUzahır ola 
butunclıı. Alplskrnder hakaret gitmedik.ı caljınıza emımm ıı 
kasdı bulunmadıl!ını iznhl:ı sözü- •Niçin devri sabık yaratmıya. Başbakan Menderes bundan 
nli grrl aldı Etrııftan •Arlık me cağız, dedik. Niçin bunları t:ıs- sonra Mccli in ~u~'a Cl'lses!nc 
sele knlmad11 scslrrlnc ral!men fiyc ctmcdik?ll sesleri du' uldu. tem. a.s ede .. rck, fnonıiniln Halke\' 
Sadri l\laksudt sl:iz istiyordu. S~f- J ı ı lld ~i lddl 
fet Gilrol •lIOt":ım size hilrmelinl Başbakan şöyle devam etti: ernın ço c çıwT ::ısını 

cı- lliz snmim! hir demokrasi C<'\'an vrren F.lhc~ 1\Trn<Jerr
ı:östcrdi, dcfmrz. yrrine olur• milcarll'lrsi ilr. iş hıışına ı:cldlk. vr. Pcr~e~ Aratın to:ı:lrr.lni tat. 
diye trsklne çalışıyorrlu. Profc- İktidara "Clciiliimiz zaman he· mln cdıcı bulm:ıdı ve şo)le de· 
~öriln ısrarı llzerirıe grııpun re- .. " dl 
vinc müracaat edildi, Ek~ı-rlyrt nilz birbirimizi anlamış, tanımış : 
profc öre ı;öz , erilmesini tns\'ip de#ıldlk. nu anlayışımızı hilmi· 
etmedi. yordum. Sonra kış ortasındn pa-

Bat:b::ıkan Adnan MrndeN'!I bir muk ckilmiyece~inl de bilirsiniz. 
konııt:mn yaparak şöyle dedi: Bunun için iki buçuk srne~i bek 

ma karışık bir h:ıldc idi. 
Öteki duvarda ağır ve kalın 

hlr fıldi~i ı:crçe\ e içinde kil· 
çük bir foto rafın defalarla bil 
~utülmüşiı asılı idi. Bu resim 
o derecede hliyütlllmOştU ki 
berraklığını kaybetmiş, solgun 

Başbakan olarak bu 
dıktatorun )Crsız ifadelerinı der 
ha! çurlitürdüm. Dlıniln z:ılımi bu 
günün mazlumu )U undc ııa ıl 
huzurunuza çıkar \C ı crı h:ık 
sız ışlcr )apmı b r \3 ~ete na 
.sıl dUsUrlir? Bunu h;n alam al· 
nıı~or. Hangi Halke\lerı, han 
eğıtlm. İnonU c ı d vrın lıbre· 

1 
tı ıı:ındc sıtlcrı kuçUk düşurecek • 
) alanlar soylil)or.• 

Bu esnada Kemal Balta: 
cı- Adnan b~y lnôııUnden bu 

Bahçede erık, a) rn a acı ile kapatılmış kuyu ve arka cep· 
heye bı•i ık. beden duvarları kArgır. altında bodnımu olan, 
z m ni bozuk malta do eli, mutlak iç nden geçilen bir edadır. 
Ustu kı men \erli. kı•mrn Mar ıl a kiremidiyle örtuludür. Bu 
odada Arı! Gö\ er a)da (15) lir:ıl a kıracıdır. Zemin kattaki 
iki odanın k pısı da mahkemece milhurlenmlştir. 

Birınei, ikinci katlar: 
l\lerdıvcn ha !arı camekAnla kapalı birer hol \'e koridor üze. 

r 'le birinde yiıkli ol n Uç oda. sabit te?.)!Ahlı m•ıtfak, kurnalı 
h marn 'e hcl.3, ufak bır aydın'ık m halli \ardır Birinci katta 
ayda (}0) lira~ a İkbal kıracı olup, ikınci kat bo:tur. 

C' tı katı· 

llirrdhrn başı kapalı bir soh Dzerine iki oda, mermer mus
luk ta ı olan mutfak \'C mermer musluk taşlı he!A olup, ön 
cephede zcm"ni çım ı:.t'> aplı, ıı tu 'e ~anı, önu demir came· 
Unla kap h. tera tır. A:~da (15 l ra 40 kuru 3) Rıfat Ababay 
kirat"ıdır. E as b nanın ü tu >rrli kiremit, ılA\e kısmın üstü 
Mar ılya k "Em"d ~le o tul dur. 

Evin d h"t ksamı \e merdiven basamakları ahşaptır. 
Yüz biç ı~u: 
Kada tronu11 41 ada, 30 par. el sayılı tesb tine göre (248 00) 

M2 olup, 003 00) l\12 si bina, (36 00) lı12 si bır katlı mutfak, 
1:erl kalanı b:ırçe1ir. 

De crı: 60000 altmıs bin lıra. 
Yuk r da e\ afı ) azılı vrı rn nkule ait cart name 20/12/ 

052 tarıhindeıı ıtıb3ren daırem•zde a~ık bulundurulacaktır. 
Birinci ar;ık arttırması 14 1 953 t rihtne rastlayan çarşamba 

Unil saat 11 den 12 ye kad::ır ırra d irP·i altınunda yapılacak 
\ c nıuhammc'1 kı mrtln ~ 75 ini buldu~u tak1irde en son art. 
tırana ih::ıle edılcccktlr. Ak i halde tış on gün uzatılacak \'e 
24/1/053 tarıhinc ra tla~an cumıırte i rilnil ayni mahal ve ''1 
attc yapılacak olan ikincı ar;ık arttırmada en fazla bedelle talip 
olana ıhale e ilccektlr. 

Satış açık arttırma ile ) apılacağından ve Eatıs bedeli d• 
peşın oldu undan arttırmaya gıre"eklerın muh mmen kıyme
tin 'O 7 buçu :u ni betınde pev akçe'1 v rmeleri veya Milli bir 
bankadan teminat mektubu getirmeleri icap eder. Gayri men· 
kul kendiı;ine ıhale olunan kım e derhal vPya verilen müddet 

içinde b deli ödemez e İcra 'e İrth kanununun ıs::ı cu mad· 
desine' ı:öre 1 lem Hpılır. Birikmiş vergi ve Vakıflar borcu sa· 
tıs brdelindcn od nir. Tellfıliye rüsumu ihale pulu \ e tescil 
maı;rafı alıcıya aittir. 

İpotek Mhibi alacaklılarla dı~er alAkadaranın ve irtifak 
hakkı s:ıhiplcrinin gani menkul üzerindeki haklarını husu
siyle faız ve r1:ısrafa dair olan iddialarını ilAn tarihinden itiba
ren on be· Un içinde 'c\'rakı mil bite1erlyle dairemize bildir· 
meleri, ak i halde hakları tapuda kayıtlı olmavanların naranın 
pa)laşm:ısından hariç kalacakları: arttırmaya lştlrAk ed•nlerin 
~artname) 1 okumuş 'c münderıt'atını kabul et mis ııdıfolunacak· 
ları \e daha fazla i:ıahat almak i ti enlerin 052 1798 do~ya 
numara ı ile mur:ıcaatla şartname, tapu kavıiı, bilirkişi raporu-
nu örUp ani yacakları lHlı;ı olunur. C 10676) 

endik Belediye Başkanhğmdan 
35 lira a lı m3a lı beledı}emiz a manlığı münhal olup bu 

uzıfc) e imt hanla bir memur alınııcaktır. 
lmtıhan 29/12 a:;:ı pazartesi günü saat 15 de Beledıyede 

he,> et huzurunda yapılacaktır. 
Taliplerin euaklarını tamamlı~ arak en geç "7 /l" '952 Ctt· 

marte i jnü saat 13 çe kadar bel :fı) e b3 1'anlığına \'er· 
mlş ol:ıcaklardır. 

t tcnllen "e aik: 
A - Nufus hJ\'tyet ~ ız•fanı \C a kerlık Hsikalarının aşıl 

veya tasdH li suretleri. 
B - Ta dıklı ıyı durum Uğıdı 
C - Sağlık raporu. 
D - Üç ad t vesikalık fotoğraf 

E - Tah 1 derecesi \"e varsa m .. lek ehli)eti vesikalarının 
a ıl \e)a ta dıklı surctlerı. 

F - Rrsml d ire \C mile e elerdr çalışmış olanların hızmet· 
!erini r,ôsterir ''e ı. larınııı asıl \e)a tasrfıkli suretleri. 

Talıplerın vukarıda yazılı şek ide m irarq tlerı ve postada 
'ftki gecikmelerin nazarı itıbare alınmt}'acağı UAn olunur. 

17 Aralık 19S2 Çarş:ımba 
ISfANBlll 

ve ı>r ;mı'll, ı 3 00 Ha 

(19681) 
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bir hayal haline gelmi~ti. 

Bu; göz kapakları buruşmııs. 
dudakları solmuş, y:ınakları 
ı:ökmUş, göz bebekleri buyU· 
mlış, burun delikleri kısılmış 
bir kadın yliz.ü ldı. Her halde 
ya COk hasta '\'Cya ölUm halin· 
de iken alınmış bir resim ol· 
duğu belliydi. Diğer resimler· 
deki güzel ve muhteşem kadın 
olduğuna bin ~ahit liızımdı. 
\'alnız el{! renı:I gözlerındc ay. 
ni sıhirli ve esrarlı bakı:; l'ar· 
dı. Bakmakt:ın kendimi ıılanı:ı· 
dım. Ah, o iri eltı gozlcrdcki 
dert, o korkunç hUsr:ın ne idi 
acaba"' Ayni zamanda bu ba· 
kışlarda yalvaran, imdat isti· 
yen fakat yine de kaderine 
boyun eğmis bir insanın te· 

hur etmedinız mi? dedi. e d ıer 

1 

kadar bahsede ede onu sız mcs· Yultandan ıu. ,., : 1) Tl~nanır.e. 
2) ft u ıvlar~ iaıı h rı. Bt B r eJ"o 
hlı: adı; •na•, .ı l \"orm•, Rır mı· 
bnt, 5) M tı"•••I bir rıhat.J11l \, il) 

Torıl mı ·-~ nd•n 1' rl, 11 Fi irin; 
n r ao ıı •lı: F:) Asır. Fi r h "l'O 

Hrpsi de kullanılmıs. hatta es· 
kltllmiş eşyalar .. Fakat ne ka· 
dar itina ve ihtimamla muha
faza cdılip saklanmış. Adeta 
kıymetli bir koleksiyon gibi 
or:ı) a ycrlrştirilmiş. Odanın Ö· 
teki kuşesinde tam tertip bir 
eğer takımı, üzengisi, mahmu· 
zu, kayışları, \•cJhasıl her şe
yi) le beraber orada duruyor· 
du. H:ıyvanın ağzına takılmış 
olan gemin üzerinde )'eşil ot 
p:ırtalarının izleri gürülüyor· 
du. 

Bu acayip odadaki pek mah· 
dut eşyadan birisi de, ortada 
duran kilçük bir masa idi. Bu 
masa Uzerinıle sulu bir madde 
ile yarıya kadar dolu b"~ ~·ı. 

mlis kupa duruyordu. Mavi . l· 
nusltı bir lambanın yanında 

da kara l:aplı bir defter ''ar· 
dı. 

l\Iasanın aralık çckmcsindr 
bir sürü milcc\'her panlrlı,or· 
du. Pırlantıılı bir iCne ile bir 
firuzr yii• ik L rhribar bir ~er
~~.,hk. ki"] n•i~m,.1.,.,i \'e bir 
1 .... 1 .. ., .... , 

vekkülü okunuyordu. 
YarJ ölii, yorgun, bezgin 

çehrede yalnı:ı o bakı~lar genç, 
atrşli ve parlaktı. 

Bu gözlerdeki mana hem 
mahzun, hem mesut, hem mil 
tcvekkil, hem de isyank~rdı .. 

Bütiin bunlar, benım için çö 
ulmcmis bir muamma ıdL. 

(,\rl ası tar) 

Menderes: 

1 
c- Allah kimseyi onun gibı 

meşhur etmcsın. Fakat o meş. 
hurdıırıı ce\ abını \'"erdi. 

Bund:ın sonra grup muzake· 
relerinın matbuata nasıl ak et· 
tığı me elesi bahıs mevzuu oldu 

1 
Menderes şunları so) lcdı: 

•- Aksetme ı~ ı olur. Fakat 
25 ki•ilık hır toplantı bile sızı. 
yor. Fakat hır korkumuz 
\ar? Ilırcr bırcr, çatır çatır ) ı.ız 

' lerine karşı met'lıs ktirsti tinden 

~
e hay kıraca ız.• 
Ba~bakaıı, Halk pcırtlsf lktida· 

rının tabutluklar ve usulsilı \a 
tandasın kurşuna dizılmc i htıdı· 
&elcrınden de b lısede d:, bil· 
ı Un bunların da orlıı) a konura 
ğını söyledi. l\n n 

Adnan Mr:ıdC'rl's. yeşil mııt· 1tı ar 

1 

b11atın lahrıl~i ile yııpılan .Malat, 
>a su a tına d:ı temasla, yarın 

1 

T' 

bu kabı! tC'ca\ Jılerın hilkfımet 
-;e devi ı erk nır.a kar~ı yapıl 
mıyacaf:ırıı kımsrının t min ed 
miyecel!ını so)ledı ve bu h u 
ta en kat'i \ e k nunl tc ihı le 
•ın l•nrraı;ı 1 ... ,, ... , nı b 1 r 
,,. h • •nı 11 b t) lerı umum 1 ı d 

A!\:KAl~A 

"ll'' • 11 ""t.!\1 \f'.\~ll\O HAl.l.f 

R ı , '• ~I R•t; 
!il Ok lh ı 7) Kıal, Pı, O 
Ant 

ı oit ı 1) Mı• R h 
rat $ıı 4) Eri fı, 

il) l.apa, 'I) t.1, ~IUD, 

Parti Birleşti 

6 'i 9'l2 tarihli fevkıırn1• 
top ııntıda vcrıl11n ııran 
uvularak L J.ı"ral Kn lu 
Partısi ·Tur~ \!e l\övlu 
Puti~ıvle hır'ıoconistir. A 

\ 
1 ı)nra h '" r lır 

<f PnPI R~ı::kan Asaf 

~· Pn lf' lf 

R r ulı 21 l'n G ıldt Erriıı.• 

Sona hal>!..._ ~okdi· ---------------- -------· tas' ıple kar ilandı. 

:.I' 

l' 



,--- 6 ----------------------------------------- ~ A T A N ------------------------------------ li · 12 · 1952 ~ 

1 l Ses kuvvet I ayarından1başka 
ahenk ayarı vardır: 
' ' -. a, ) 110-220 Voltluk her cereyanla 
çalışır.' 

3 ) Hoparlörü daha büyüktü~ 

4 ) Neşriyata daha kuvvetli ve 
tabiidir. 

5) Eb'adı daha büyüktür. 

6 ) Kısa 16 - 50, Orta 185 - 580 ve 
Uzun 1150-2000 metre arasın 
daki ( izmir dahil) bütün istas
yonl.arı alır. 

Diğer modellerimizi gösteren 
kataloğu isteyiniz. 

7ilamba '!vazifesini 

ROAD LUG 
GOODYCAR'ın imal etmekte olduğu..,..cn"'muhtelıf-çe,ıt ıanrc-' 

lerin 'en üstünüdür~ Dünyanın her l bir, tarafında/ olduğuf• gibi, 
memleketimııde de lôstık alırken en ucuzu aranmamakla aynı 
eb'atta GOODYEAR ıasıilderinden en paholıs. olan ROAD lUG 
aranmaktadır.\ Gerek} asfalt t yollar,' gerek ıoseler: gerek yol·' 
ıuz,"'arızolı mınfıkolorda dığer, lôıtikler, ıle' mukayese, edılemi·~ 
yecek derecedeıl daha. faıla' kıla metre yapmak kısaca' lôıtık, 
dertlerinden' kurtulmak için l siz' det dunyonın { lecriıbelerine 

'uyarak ROAD LUG k.ıllonınız.'Veya hiç olmana ROAD lUG 
kullananlardan tecrubeler!...!.akkındo ..J=oı .. ol~ 

~4_,,__.....,_ 

1 

~ ~-"'~ .. "-.... --:-.:. 
... ~ ·~~-'»' ~- ,_ ... ....__.., 

)/.. 

"" 1 

oDNu • vozOMor oıönı•ıoroa .....-ıt~ 
U LUDU DAHA JAlU lllKTA"D&.; 

lYOK IDODYU~ LAaıluuı .ııu~ 
TA$ NllUUDIR. r 

d c n \C m kdan )azılı ctl!.'r kapalı zarfla 51.1933 ' 
paz.ı te ı h 1 r nd :,azılı sçatlerdc Polatlı \~. Sa. \I. Ko. 
da sal n a n c kl . Ş ırtn meler Ko. da 'c ö leden ewel ,\ n. • 
k ra, f • ı,, \ de ı;:orulur. Teklif nıckluplarının ıhale saa· 
t ndcn b r at c\' clıne kadar konııs) ona \ crilme 1. 

C'lnsl 

Sıgır c 1 
Ko~un eli 

J on 

10 
10 

:Uikdarı 1 i:ı tı 'I utarı fr.ınluatı ihale 
'l'orı 

l o 
42 

Kıırus J,ira J.lra . aati 

150 180 000 10250 ]5 30 
230 105.000 8500 16.-

(4689-19:135) 

* k ıe' tın 23 12 952 persem~e saat 10 
\ Ko d;ı ı;.ıtııı lınar ktır. Kc~ın 

ln m ı hO. d o ulur. (4751 19732 

* ı 2 p tı ko un c 7 ı 9 ı:l ç ı amh 
1 c E kı ı!h r \ Sa :\l Ko d.ıı salın 

K d c oğlcclen C\\ el t t \ nkara 

l.ira 

?'1 () o 
2· 000 

Tcklıf mektuplarının ıhale aa· 
kom \on. 'c ılnır •. 

Tı-minatı thalr. 
I.ir.ı aali 

187'l 11 
18i'i 15 

(475;;-19i33) 

* k;ıp ı rfla 12 l 953 pazartccı ~aaı l 1 de 
S 4.' Ko da ı;abn alınarak! r Tutarı 5i 000 1 • 
n tı 41 o ı adır. Şartname ı Ko da gorulur Tek 
nın !ha e saatinden b.r saat E'' ne kadar ko· 

{4i"6-19734) 

ZENGiN iKRAMiYE 
LiSTESi ve KURA NUMARASI 
. ÇQRAP KARTONUNDADIR 

Mühendis ve Yüksek Mühendis 
Almacakflr 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genef Müdürlüğünden: 
1\Iücsscsemiz Fen fşlerlnln l\lcrkez büroları~le Şantı)elcrindc 

çalı~tırılmak üzer<', teknik ünıversitc ılc Trknik okul ın~aat 
'e Betonarme bolumlcrindcn mezun Yüksek Mührndis ve MU· 
hendb alınacaktır. 
Alınacak Yük ek Milhendls \'c l\llıhendislcrc mezun oldukları 

yıl da nazara alınarak ehlıyeline gore 750.- lira~ a kadar ücret 
\'Crılccek ve a~ rıca prim \ c ikrami~elerden de istifade etti· 
rilecektır. 
Şan ti~ clerdc çalı acaklara ayrıca yllzde 20 ni belınde şantiye 

tazminatı \'erılecektır. 
:'.\Jcmurin kanununun 4. iıncil madde~iııdcki \:ı~ıfları hAız 

bulunan taliplcrın luzumlu bel .. clcri) le birlıkte Grnl.'I mudur. 
lügiimiiır. nılıracaallnrı ıliın olu nur. lDRO 5 

iZ LAY 
GE El MER EZİNDEN : 

Deıneğımiz: ihalE'lerını )apmı~ olduğu ,,. en ge~ llkba· 
harda tam faalı)ete geçecek olan isımlerl aş ... ğıda yazılı in· 
:aat gruplarına ış ba ladıktan ~onra \az.fclcndırilmek ~ar· 
tile konlıol amirleri \e suney:,anları alacaktır. 

Kontrol Amirlcı inin Y. Muhcndi!, Y. ~limar 'cya 
hendi.s, Mimar olmaları: 

Sur\'eyyanlnr ise en az Yapı t:sla Okulu. mezunu kal· 
fa olmaları şarttır. 

Gruplar şunlardır: 
I - İzmir Doğum Pa\honu Takrı~en 418 000 Lıra 
II - a) \d:ına Verem l'aH)Onu 493 000 

bl He) hanlı Sağlık Merkezi 183.000 
III - a) 'l\fuş ha tanesi 607.000 , 

bl Hınıs Sağlık .\feı·kczi 197.000 
IV - a) Çıldır ıı 'ık "crkrıl 22;.000 

b) Posof Saglık Mcrk<"li 238.000 , 
c) Göle Sağlık :'ılerkezi 210 000 
d) Tutak Sağlık l\lerkezl 226 000 

V - Yukseko\'a S:ı~lık l\Ic rkezi ~;3 000 • 
\'I - a) Pnzaı· Sağlık l\lcrkcı.ı 188 000 

b) Hopa Sa(:lık l\tcrkczı 190 000 
Bu ışlcrde tJm nıın af fakı) et ,,cı,ferrıı clemanlıırın ça 

lı~maları Kızıla\ln ;::clccck in aallaı ında \azıfcH' dc\anı hu 
,,ı unda dıkkat nazarına alınac:ı.i:ından ı tek •lcı ııı 30/12 !'11i2 
cunu ak amııı:ı kadar \nkarn 1<ızıla) (,enci \luduı lu~une 
hal tcrclim<'l<'ı i bon en ı lcri \C ıstrdıkl<'ı ı ucı el mıktaı ı 
nı bildmr bır dılckce ile mUracaat ctmclcrı ılan olunur. 

Maraş Valiliğinden 
Halen üç r.czahancsi bulunan llımızı1e rtorctuncU eczanenin 

açılmasına il idare kunılunca karar \eıılm,s \e Sa~lık 3akan· 
lığınC'a da ta vip cdılmi tır. Talip olanhırın ıl makamına mura· 
caatları ilan olunur. O!l341) 

loıtıyııı &ahıbı: Sll\A!'lf KOKI.E 
Bu sayıdı .rarJ 1$1erinl fiilen tdaıt> rrl<'n me ' ul mürlur: 

lltEJ.f H VENF.R 
(\'ATA~> <:uctecllflı '"" latbaarılık T. • Ş. - htanbnJ 

\ ' ATAN lllATRAAS' 

.. 
ON TAMPONUNDAN 
AR1'A ' FENERİNE KADAR 
MODERNLE$TİRİLMİŞ 

::;;;'. ,it :_.~~~·~~-.r;-

OU N YA KAMYON SANAYllNIN ŞAHESERİ 

Tu.ıo. ıyr mu .. kuır 1lhal411çıtı 

DiZEL KAMYONLARINI TERCiH EDiNiZ MEHMET KAVALA 
v•l•I• T o1~ır H•n lttarıb\ıl 

Trı '0430 1~939 lelgr LAMET ltl~nbul 

~MSALI NE NAZARAN KALiTESi ÜSTÜN, IMALIYESI 
F.EVKALADE VE EMSALSiZ CIHAZLARDIR 

Müstesna randımanlı 

TESLA ADY LARI 
ÇEKOSLOV K ınJ::KTRİK MN \Yf JXIN 

:m.:CJZE\ İ M \~tt:LATl:'\DA:;\DJR. 

1 uı kh c l mum Mıımr ili: 

5 A I> C I' 1' l l" S O ~ ~l E Z 

Sirkeci Ada Han Tel: 20412. 

fhrac;ı Lçısı : 

K.0.VO S.J .. 

• 

TRAŞ BIÇAKLARI ______ ____/_ 

,-- rnnn·m;ı ......... 
j OAOI ARANIYOR 
ı hı hır aılcnın bır ) 111~ 
~ dakı kız çoruguna b. kırı r 

ıçın 40 . 45) aş ara ınd b 
hanım aranı)or. c. ~ ıoı.:lıt 
Babıalı c;ıcldc~ı • o 16 1' 
sım Bey apartımanı 4 110

5 
mara) a her ~un saat 12 1 

ara~ıncla ıntiraca:ıt cdıl 
mesi. .llflll' 
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~ 6tP ~etit"t . .... 
V~ni Dodge Otomobilleri ananevi Dodge kalitesi· 

nin timsalidir. Oaha pahalıya satılan otomobillerle 

mulılayese ettiğinizde , Oodge·u eldığınıu $Ü"re

deceksiniz. Çünkü Oodge daha &conforlu •• ~ dana 

ekoAomlk._. daha fazla rendım•nlıdır. Oodge·u 

tecrube -edinlE, hayran kalacakaınıc. 

. ~;7ı;~.!~ ,r,~Q 
rıcoreti r. A. Ş. 

- '•~srın ~nCisr ıcırjısı tu. u 
'"· 8l1ca 422•~ -rar9, 

, 

~ 
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~ 
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~ 

e{kedt~ 

vilayetiıiin nüfusu 
ı ı:;ı;ı 8 irıdd~) 

•14 d_ıl -!G ~ı boşuu 

ocııklar lırsıııı 

ııd;ıkı be-kar 

kunç 
0 

IJlr ralrnmdır, fak,ıt ŞUOU iliH'C edelim ki H145 lenbcri 

\'Uı~·et çok dc~işmıştır Çoruh. eski ihnuılleri tııınirle mcş

suldiır. Bu il&veııiıı diger lıir sUtununcl:ı onlallığımız gibi, 

Çoruh, crk('k ve kız çocukların mektebe clrnını niı.bcli bnkı

nıırıd:ın memleket bırıııcisidır 

Arh•in şrhrı ıçındt' o'.aını:ık ve y.ıznıak bılenler yOıde 
6:i r., bilnıeyrnkr yiizcle 34 2. okuyup yuan krıdınlar ylizcle 
46 6, bilnıl'ycnler yuıdc 53.4 gılıı bır nisbct iş~.ıl eder. Hon;ı 
t•hrıncl(' crkckl('rd~n yULdc 67,2 si o~.ur, yııııır, ylizdc 32,8 

okuın.ıl: bilmez K:ıdınlJFlıı okum.ık bilenlerin nı;.,bcli )'lizdc 
yiude i7 5 dır. Yusufclının buc.ık 

u;ı.ılclı b:ıkınııncl:ın hır rekora le 
ıf edılır Uuraj,1 nnc:ık ruzdc 7,1 k:ıdııı okur, yüzde 92.9 

k d!rı okunı:ık bılmcı 

grkf'klcrdc:ıı 3i 2J4 u vı• k.ıdınlard.ın 38.963 iı tiirlli tUrl~ 
.;llrılc topr.1kt<ın gc--,:ınır !\uçuk san.ıtlJrdan gcçınclllcr 

~141 erkek, 262 kcıdındtrc Tıc:ırclle ıııes~ul olunl.ır ıı~:4 erkek, 
W k.ıdıııclır. 440 crl:ck, 3 kadın ıı:ıkllYc lşlcrıyle m('şgul olur 
Serbest mc>lck mensuptan ve memurlnr erkeklerden 2833 \'C 

kadınlnrdilıı 99 dur. 

ya 
" 

Aleminde 
{Uaşı !t uncuda) 

olduğuııu soylüyor. Çoruh in· 
sanının tıısıdığı hu )'lik_;,elc ruh 
kareısında hayran kalnıamııı'ıt 
lt11bıl ıui? j 

Çoruh nehrinin kenarındııG 
ıyrılııı Borçkayı ı;criilc bırnk

tınız mı lıedefiniz Arh·indir. U 
zaklıın.la görünen )'esil dağlara 
lırm:ınacaksınız. llaşlıırıııın ya 
rı beyaz buluar içine ı;\iıniil- 1 

müş dağlar sizi bckli~·or. Uzak· 
tnn şırtlarda h:trır diiı. çiı.giler 
güreceksiııiz; lmnlnr gecccclı:: ot 
duğunuz yoldur. Dir dağı ıı;ar
ken kar~ınııda sh'l'ilcn bir ye-
nisi seyahat bıkkınlığı vermi· 
yor. Bu, devam eden rüyada ld 
yolculuğun yeni bir merlıalcsl 
halinıie içinizdeki heyecana ~ 
bir yenisini kolıyor. i 

İşte karsı dağlara omu,ıınl! ·ı 
vermiş Çoruh şehri giirürıdll. 
''eıııycşil bir dekor illerine s.:.r' 
pilmiş l>Cyll7. evleri, dumanlı! 
clağloriyle Türkiyenin 1sviçresi 
ı:örünüyor. Itü:•a !ıleminılckl se 
ynlıcıtinitin en t:ıllı anıncla~ınrr.. l 
Ya cıraya n:ısıl varılacak. !!i'!: 
bir dağda. o bir dnğd:ı; nrıı<t"r: 
<h mavi Çoruh • Yollar kıvrıl 
maya bııslııdı. Uır nntt.ı kıv
rılarak belki melrclc~~,. irtifa 
kaybediyoruz. Yiiı:lerc~ nrntn• a 
şagılardıı görduğümü1. kı ·rın
tılı yollar tıpkı bir bılmeec. 
nu lıılınrccyi çö1erek Çorutt 
nchrınc ulıısıyıır. bir k(iprii ile 
l:nrşı sahile allayıp, iı.ı rlrfa Yt! 
ni bir ~·ol lıilıııcccsi halleıkr\!k: 
Arlvine çıkıyorsıınur.. C;ı ~lıtiş. 
tıırif hu<lutl:ırın:ı ,,ığnıııyıın bir 
7.C\'klir. 1 

Ç11ruhun ycı:li ıklinıi bir anda 
y:ısay:ın ıtıur havası var. YccH 
ıklıme a.t yedi çesit meyvast 
bir anda karşınızdadır. Çoruft 
v{ıdisincle yJı. dum:ınlı dnğl:ar
d:ıki ICC.iknarnltıncln. t~kelesin
dc soııb:ılıar vardır. j 

Yoluınuı Ardulrnırn ... Yeni.
den Çoruhu geçıp karşı dıığlar:ı 
grçlık Certa suyu sağımızda 
bir uçurumun dibinde kaldı. Tü 
liinulden C'cviı aldık. llnrtuo: 
köyünde. ka\•urmıı yııpmıık için 
kesilen dizi dıı.i sığırlar yole!t 
luğunıuza hlizün kattı 
Dumanlı cllı;lıırın lııı~ına gi

dıyoruz. füılbiılıııı y:ı~·lası. K•ı . 
runlıkıııeşc nrmıttılıırı, Yolnıt.t:a 
orıııanları yolumuz [ı,c,·imlc

dır 

Yıızdim kışı. geç:tık. c,:anı or
manı, dunııın ve ~oğuk. G:yeecıc 
IJirşcylcr vıır mı diye arımı.~·~ 
rul. ı:itmesc )'Olumuz da Bül· 
bül;ında kııl5ak ... Çanı·n çıldır
tnn l't'ngi ve kokusun•ı sıınıııııı 
kadar tcııefCiis etsek. I~:ırı:ııl ılt 
nıeşeııııı bliliin \•ahşih!;•ııc ve 
as:ılcline doysak b:ıkm;·ldnıı .• 

llerlı:ıt yollar ıızu-ı. ı:•tmck 
gerek .•. scıanı saıı:ı Cülbulaıı, 
IC:ır.ınlıknıeşc, \'ıılnıt·! ı... Se· 
lam sana Çoruh ... 

Çoruh'fan 
• 

isim!er 
nıaşı 9 uneuıt.ııı 

D r. b.ı~k.:ını Hılnıi Çeltık· 

Ç.ogltı ~1 P. ba•kJOI l<eınzi 

lu 

C H P l.ı.ı~kını 

)'nt.ık.ııuı 

ureıı k ~y 
T•mur, P..ırı;· 

nıellın l\.ıradurıı,ın. Ş:n·ş,ıt kay 

m.•kıın11 Adnan l\~ıntck. Arıla· 

nuç k,ıynı:ıkanıı Muı.:ıffer Os-
nı;ın;ığaoJlu. ' Çoıuh 
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LI 
no~ Karadenizde, tabiat gil
JJ zelliklerinin sihirJi bir ~e
rit halinde sır:ıl:ındığı bölgede
yiı.. Rizeye kadar bu gii2:ellik
le.r içinden ge-çtilt. Serhad şeh
rimiz güzel Çcruha gidiyoruz. 
Çayeli ve P::zarı geçtik. Bura
ları Rizc·ye ba{:lı lıazalardır. 
arlık Çoruh topraklarına ~iri
yoruz. Bir yanımız engin K:ı
r.ıdenlı: öte tarafım12da yeşil
den. koyuyeşilden yapılmış dağ 
J:ır. Nihayet, yolumuz iiıerinde 
Çoruhun ilk kaı:ısı Fındıldıda
yn. Buranın eski :ıdı Viçe'dir. 
Fındıklı da, diğer Karadeniz 
şehirleri gıbl. l:c>q:cyden evvel 
mamur ve her türlü tabiat gü
zelliğinin toı::lu olduğu bir yer
dir. Ye$il dağlarından limon, 
J>(>rt:ıkal ve çay kokusu gelir. 
S2hilindc dalı:ral:ır nip11i ı;öyler. 
Dünyanın pek ıız yerin~ esi 
bulunan o muhtec:cm kumsalın
dan Kar:ıdrni2ın h:ıvat ve ~er
ji dolu rfizgllrı eser. MevEim 
ilerlemiş olm::sın:ı ra~men. b:ı
hardan çalınmış tatlı bir gün
dü. Fındıklının f:ükünet dolu 
çaI'!ısınd:ın geçerek deniz kıyı
sıntia yol üzerinde kocaman bir 
çınarın gölgelediği balıkçı kah
\•t'Sinde oturduk Birkaç balıkçı 
ağ dokuyor, ötede ihtiyar k:ıp
l:ınJar b:ı~b:ışa vermiş birşevler 
kono~uyordu. Selal"l'laştık, hoş
beş ettik. Biraz ı.:onra etrafı
mızda gülrr;üıHi insanlarla do
lu bir halka peyda oldtı. De
nizden, raydan, balıktan ko
nuştuk. Jlık bir günde, sıcak 
kanlı ins:ın13r arasında geçen 
bir iki saat. tatlı bir ·Fındıklı 
lı!ıtır:ısı• olarak hafızalarımızda 
yer aldı 

Fındıklıda ağ ören balıkrılar 

Fındıklı, 947 de kaza olmuş
tur. Köylrriylc birlıktc nüfusu 
12.000 kadardır .. Kaza merke
zinde iki bine yakın insan ya
şıyor. Fındıklı"lın b:ışlıca mah
sulü fınclık ve çaydır. Bunun 
yanında b:ılılcı:ılık ve mcyvaC'ı
lı~ın da mnlıim birer l"lCVkİİ 
v:ır . Çay zirarıi Fındıl\1 •dn ye
ni bn~l:ımıs C'!makla beraber, 
halk tnr1fından hcnlmrcrmi-ı
tir. Bu bakımdnn R:re r:ıy mın
tnkasında Fırılıklı ileride mli
lılm bir rol f!alıil)I olaca~a bc"l-
7jvor Yrnl çav f!a!ı:ıl:ırı açmık 
i<:İn kövmve dr ... um b~~ın:ı yiiz 
lir:ı kredi verıfö·or . Bu~unla 
hrm yerler açılıp yeni c:ıy sa
haları meydana çıkıyor. Fın
dıklık ol:ın satal:ır:ı !}imıtılik 
dokunulmuvor Fır.dıklı ı;imdi 
bütün lr.tikb:ılini çaya ba:'1amı 
görfinüyor 

KaradC'nı7 s:ıhıli'ld<' b:ılıkçı 
olm:ıyan şrhir v:ır mıdır ki Fın
dıklıdn dn bnlık('ılık olmn~ın .. 
(;rrçi nv. drdrclc>n krlm:ı maıl-

le y:ıpılıyor :ınımıı hem ma-

Jı:ılij ihtiyar: karşılanıyor. hem 
de ufıık çııpta ihr:ıcat yapılıyor. 
Yunus, Kılıç ve Morina balık
lıırı İstanbula söndrriliyor. Ka
radeniz cibi z.cn&in bir balık 
kaynağında oturanlar için b:ılı
ğın fiyatı nedir diye düşünülür 
mü? B:ırbunyanın en alasından 

(De,·amı 5 incide) 

'f 
::ı 

/""Oruhta günlük, ulak boyda 
iki ~azctc yayınl:mmakta

dır. Bunlardan biri C.UP. ta· 
raftıırı .ıı..ır Çoruh•, diğeri D. 
ı•. taraftarı •Demokrat Çoruh• 
tur. 

Ayrı ayrı p:ırtilcrl tutmakla 
beraber her iki g:ızctedc Ço
ruhun davaları yer ve müna
kaşa zemini bıılm:ıktndır. Bu 
bakımdan Çoruhun fikır haya-
tında mahalli g:ızetclerin rolü 
vardır. 

Çor11hu11 mühim bir k:ızası da 
Borçkı.dır. Hopa - Art· 

vin yolu üzerinde Çoruh neh
rinin kl\'rım yc;ptığı noktada 
vı;dide ~urulmu~ olan Borçk':!, 
medeni ve bakımlı b.ir şehird. "'· 
.Şehrin iki yakası 115 ml'.'tre 
uzunluljunda çelik bir l'.öpıii ı. 
le bırb!Tine ba{llıdır. Bu köprü 
yurdumuzda sayııı ve stratehıt 
ehemmiyet! ohın 'köpr'Jl<. :-ı!eıı 
birMir. 
Borçkanın 21 kôyü v~ i!ı; ıı•

hiyed vardu. Her >.ö]de ')).ul 
urdu. 

Araıi umum:yctle b::ı oolge
de oldutu ~)hl Borç.ı.ı•>a rla 
ı:ırp ve dağlıktır. Kö1i .... , bi:. 
birine uuk mes:frle-.1-. \'ı c.
lerdeıı müte~ekltildir. 011!'3?!: 
lık uhalar içinde ~ler.ebilen 
vt. bir ı;~im .:ınsunı h.ıfitı>.: r,e· 
tirilen ııabalat auhr A;;.z!c:n 
d:ığlık ok.,."11 ıtl>Jlere ıJ: yap
ma i~ini güçlq;tirmi~·ı • Bu 
srbcple t:öy yoHarı dzr birer 
p::ıtikııdaıı ib~= ettir B1:~·n1:ırda 
vasıta ~cyemeı ve T.i.r.al:al~ 
hayvanlarla temfn edil:.'.' M~ 
bam crman isletmesi:ı.n :rolla
:rın at;tlması ve ~enişlr:'. ır.c!'in 
de mühim rohi re ga .-o.! ı:c>
rülmektedir. !;hernmiy.:• :ır:ıe· 
den bir yol d:ı nudı;~ . .ı.ıı' l\J:ı 
ı;:ırd?I nahiyesine ;:iden f..3 ki
lometrelik yoıdur ki, örGmüz
deJıi yıl intizarrJı şe'.t'ı.r~ kor.ul
masına başlıınacaktır. 

Borçkanı;ı bl~ıca ı:,,.::.ır v:ı-
sıt.:ıs1 tütün ve mısır:h~. Kara. 
lah::na ve mısır köy!'i-:.ü::. ye· 
gAne gıdasını te~kıl edl'r. 

Şeb."'İıl elektri~ v:ırı!Jr. Ne· 
birden irtilade suretıvl!! 1948 
yılında hidroelektrik ttsisatı ya 
pılmıştır. Fenni ve tazyikli le· 
_rr.e SUYJl yoktur. Şim<l:lık te
miz bir derenin suyu 1d:.n isti
f;ıde ediliyor. 

'DOI'\lkndnn ayrılıp Murgul ba 
kır i~lctmcslnc giden munt:u.am 
bir yol vardır. Bu yol işletme 
lar:ıfıntlıın )•r:ptırılmıştır F.ı.r 
rik:ı ayrıca Borçka ortaokul lli 
nasının intaııtına 15 bin lir.ı 
yardım y:ırmı~tır. 

Halkı pek zengin olmamakla 
h:ıtıCı ceçiminı zor temin et· 
mcklo bcr:ıber daima temiz ı;:. 
yinen, olı::ıın ins:ınlardır. 
Bir 
b~tıra 

,B(lJ'çbda yaptığının uyıırct. 
lr:r t~nasında bir 541.lon<la sQ
tun üzerine çivilenmi~ bir l!ol
tok ..-e Teğmen SeU~ıtin AY· 
demir imıalı bir mektup ~ör
tlok. Borçt::ılılar b~n neye 
dcl!Hd ettiğini ~öyle arıJ2•tılar. 
Teğmen Sd!ıh:ıttin Ayr'.&mir 

bir hemşerinllzdir. Koreye n:ı
reketinden e\"Vel bir gece ~a. 
salcn~~ hep bera!::er yeır~k yr-

• Onu l:er an yac!etrr~!t ~in 
de cılurduğu koltuğu c!rf erli 
bir hatıra olarü yükseğe kal
dırdık. 

Koltulhm ü~tüooe, Te~menin 
kendi elyaıısiyle y;ı;:!ıf;r mek
tupta şu ~urlar y:ınli 

•Toprak gibi aılı ·1~ "TI~l'rile
rim ve mJliyeti inkCır edenı o"!e 
J.<ırşı !av:ışan kahram m kar 
de~eıime: 

Sovyet Ru...ry:ınm ve ins .. !".hlt 
dü~nı şim51 ayılarınL1 u\'a
ih kıııl Çinli!uin demır i~ı:;e
ni pek yakında Meh~eL ."i"l 
siingüsü ile bo!J ve ıto! (U\:O!t 

haline geleceğı muh.1\cbkhr. 
Anı hürmet ve scvı:il'!~. 

B<ı~ka 22 Temmoz 1951.~ 

R.-ırçkalılann bem~er•h~ duy 
gularmın kuvveti ve ıec..1nilt 
hislerinin samimiyetim ıfade 
eden kuvvetli bir ha:.ra ve "e
sika. 

Güzel norçkn 

Bor çlıa, Çoruh kcnlnnda §lrln bir kaz:ıdır 
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tanımıştı. Ayni yıl Çoruh bo
yunun da dahil edildiği Arkaı 
villiyeti ilhanflere tabi olmuş· 
tu İlh:mi hakanı Abalrn Han 
(12€>5 - 1282) devrinde, S:ırgis 
;ı(UI bir Kıpçak beyi Alııslıa 
!.:ıncı;[jma Jılikım olmu~ ve iı
lıanilttin muvafakatiyle bir A· 
tabcylik lı.urmu~tur. Tarihlerde 
Çıldır atabeyleri adiyle ı;:cçen 
bu beylik, unın %aman pfıyidar 
elmuştur. Çoruh boyu bu Ata. 
bı~yli{:e t~bi kalmıştır. 

Timur, 1386 da .At:ıb~yleri 
kenrlinc b;ı/jlamıt~ır. Timurdan 
:1onra Karakoyunluların yüksek 
h!ıldmiyctini tanımıştır. K:ıra
lmvıınluları Akkoyunlular, lıı· 
.)<ip etmiştir. Akkoyunlu devle
ti p:ırç:ılandığı ve ikiye :ıynl
dı~ı sıralarda, 1501 de AJer· 
b:ıycıın Elvend beyin hissesine 
dü•miJş ve Çoruh boyu d:ı ona 
tabi olmu~tur. Falıat Safevi hü· 
icümdarı Şah İsm:ıil, Elvcnd 
beyi 1502 de A:ıerb:ıyc:ında bo
zup Diy:ırbakıra kaçırttıktan 
sonra Akkoyunlu !ilkesi Saf~
-vilerin elin!' ıretmi stir. 

osm:ınlı Türltlcri 1537 de 
Artvin bölı:cs:ini :z.aptetmiş 

Çoruh boyundaki dit;er kısım. 
lar, ikinci Keyhusrev ve oğ1u 
beşinci Kuvar1ıuvare idare.sinde 
olarak Safevilere t!ıbi olmuş
tur. 1543 te Gürcüler ilzerine 
sefere çıkan İsfendiyar oğoJla
rından Musa p:ışa f:ehit olmuş, 
onun yerine tayin ediİen Ali 
Paşa bunun intikamını .almış, 
1543 te Erzurum beylerbeyi 
:Mehmet paşa Çoruh k:ılesi
ne girerek Yusufeli dahıl bir 
çok kaleleri ele f.l: çirmiftir .• 
1550 de \'eZJr Ahmet Paşa Ço. 
ruha yürümUs. Artvlni tekrar 
almıştır. Kanuni Sultan Sülcy. 
man devrinde cereyan eden bu 
sa\'aşl:ır ·ncticesınde Çoruh hav
:zası kat'i olarak O~manlı h!ıki· 
miycti :ıltına girmiş ise de bu
ral::r lnki At:ıbeylrr artıklarına 
dokunu'm:ımı"~ır. 

Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Pa 
ı;;:ının kumandasında 1578 de 
serhad seferine çıkan orduyu 
lhi.ımayun, 9 Ağustos 1578 de 
Çıldırda İranlılar üzerıne par· 
lak bir savas k:ııanmı~. Özde
mirô"ı;Ju Osman Paşa yüz aklı· 
i;ı gostennil;iti. Ertesi cünü Ata· 
!beyliklerin Kalıntılarına d:ı 
nihayet ''erilmi:ti. Son At:ıbcy 
İkinci Kcybusre\•in karısı, oğul
larından Mirnuçher ile İkinci 
G:ıkayı Serdar 1.ala Mustafa 
Paşanın yanma göndermiş, Mir 
nuçhcr kendi :ırıusu ile mus
lüman olarak Mustafa adını al
mı~ ve Tıflis yolundaki Azr.ur 
Sancak beyH.ııinc tayin edilmiş
tir. 

Çok eski bir Ti.irk yurdu olan 
• Çoruh bölcesi, hakiki sa
tıipkrine kavuştuktan sonra 
mc:ıut ve mürclkh bir hayata 
kavuşmuştu. Osmanlı eyalet 
tc:ıkılatına göre, Çoruh ilinin 
Uopa, Borçka bölgeleri Trab
zon ryrıl ~tine Artvin, Ard:ınuç, 
Şa\•ş:ıt ve Yusu!cli de merkezi 
Ahıska olan Çıldır cyalc>tinc 
b:ırlanmıştı. 17 inci yüzyıl baş. 
ların'la Arlv.n, Ardanuç birrr 
sıırrak m:-rkczi idi. 1828 • 1520 
Türk • Rus harbinden sonr:ı 
Çıldır eyaletinin merkez! 01· 
tuya nakledilmişti. 1832 ·,ani 
eyrlctlcrle !!ar -:-akların lı 
tirilmesi neticesinde Çıldır Er
zurum R<'dif Mü;irlif:ine bağ· 
lanmıstı. 

1878 de, bu bin)('ree yıllık 
, Tiirk filk<'<:i, Mivük bir fc. 

lakct ile k:ırşılaşmıstı. Tarlhlc
rını ı.:ılc Dı>ks:ın Uç harbi diye 
geçen 1877 - 1878 O. manh·'.Rus 
s:ıv:ı51 sonunda imzalanan 3 
Mart 1878 tarihli Ayastafr:nos 
muahedesi ile Rusların bizden 

'un tarihçesi Çoruhcfa esen metin milli hava 
(Başı 7 ııcide) mir perdenin bu kadar yakının

da bulunmasına rnfmcn kendi
ni Uım bir emniyelle lıissedi· 
yor. 

istcditi bir milyar dürt yüı 
bin ruble harp t;ı"Zminatı muka· 

ilinde Balom, Kars ve Arda
han· elimizden almıyordu. Her 
ne kad:ır 13 Temmuz 1678 de 
imzalanan Berlin muahedesi, 
Ayastafonos anlaşmasını .kıs
men tadil ctmıs ise de yine 
ımnımıı ve kammr:z ol:ın Dnf,'11· 
dııki j]]erimizi terk j.()runda 
kıılmı~1ık. Bu aNıda şimclıki 
Çoruh vıl!lyelinin Artvin, Şav· 
sat, Borçka, Ardanuç ve Ho
panın Kcm:ılpaı;a buC'ağını Rll.li 
lar:ı vermi:;tik. 

Otuz hu lrndnr yıl Anavatan
d:ın ayrı kal:ın Çoruh, düs
mıınlarımızın büttin gayretle· 
rinl', tı:zyiklcrine ve rntrikal:ı
nıı:ı r:ığmcn Ttirklüğünü muha 
fnza etmı~. yürekler çatlatan 
bir srıbırlıı kurtulu~ gününü 
bcklcmisti. 

B !rinci cibım h:ırİıi"'patlı:dığı 
' zamım, Türk ordusu yMil· 
lcrdc inleyen vatan topr:ıklan· 
nı kurtarmış, 8 k:iı;ım 1914 to 
Art:vinıı g~rmif, sırasjyle dij!cr 
ilçeleri de almıştı. Hııllı:, kıtn
Jnrımııı bir bayrnm sevinci ile 
kor.t1lamış, 'eli silfl.'1 tutanlar 
ordu s:ıfllırı :ırasına k:ınş:ırak 

mücadeleye taı;lamıstı. Rusl:ınn 
bural:ırı tckr:ır almak için yap. 
tıkları t:ıarruilar kanlı bir şe
kilde pUskürtülmüştU. 25 A'rn· 
lık 1914· te Şavş<ot, 16 Ocak 
1915 le Borçk~.,ve 31 Mart 1915 
te de Artvin düşmiiş i~e de 
Çonıh halkı cli/Jden silahını 
:ısla bırakmamış, bu mübareJı: 
topraldar için dövüvnü~ ve 
nice schitler vcrmi~ir. 

ıl) M:ırt llH8 de im:ı:ılanan 

\I' Brcstlitovhk anlasması ile 
Ratum, Ardahan ve Karsın ha
kıki s::hiplcrl Türklere iadesi 
k:ıbul edilmiş, 'I'ürk orduları 
rnıa martında Arh·in, Şııv~at 
ve Ardanuçu da .:eri almıştı. 
mviyci Sclase adı verilen üç 
livada y:ıpılım plrbisittc hnlk 
kiımilen Türkiye lehinde rey
lerini kullanarak, güneş gibi 
aşiklir olan hakikati bir kere 
<laba cihan c!klrına sıtnmustu. 
Diğer taraftan 18 liazir:ın 1918 
de Güretilerle jınulnnan Trab
zon anlaşması ile de ayni ha· 
kikat onlar tarafınd:ın da ka
bul <'dilmişti. 

Birin~i cihan harbinden m:ığ
lüp çıkmış, 30 Ekim 1918 de 
Mondros mütarekc~inl imza
lamıştık. G:ılip devletler müta
rckenamenin 11 inci ve 24 Un
cll mnddC'lerini diledikleri gibi 
kentli menfaatlerine güre tef· 
sir ctmiş]erdi. Bıı :ırada Art· 

vln, Şavşat ve Hopa da lnr,iliz 
Jer tarafınd:ın işgal olunmustu~ 

M'lli Müc:ıdclcyj yaratan 
?l'lustafa Kemal ve arka· 

daşları, Çoruh ile çok yakın
dan al!ıktdar o!muslar, Misakı 
Milli ludutları içinde bulunan 
bu ıın::v<ıtımı diiı;man ellerine 
bırakm:ımışlardır. İnı;ifü.lcr çc
Jdldikten sonra her ne k:ıdar 
yerlerini Gürclller almışlarsa 
d:ı , Türkiye Büyiık Millet Mee-
11 ..ı hilkil'lleti hadiseyi şiddet
le protesto ctmi~tL Grücüstan, 
Ank::rnya SJmo1' Mcnivani adlı 
sefi:rinl yollıyarak milzakerde· 
re girişmek iskmişti. Müz:ıke· 
rcl rorin uzun sfi rdilfiünü gören 
Mu'-tafn K"mal Paş:ı , bir giln, 
.Mt'divaniyl başka bir ocladn 
kabul ederek, ~ifahi ve çok şid
d<.'t'i bir lir.rnla bu mınt!'knnın 
d,.rhal b1>5:ıltılrn~~·1"11 ihtır et
mi~ti . 

Bu ültimatom tesirini gü~tcr· 
mektc g<'cikmemiş, 7 mart 021 
de b:ışta Arl\·in olmak iizere 
direr ilçeler le beraber Çoruh 
anavatana hvu5muşlu. ' lG 
Mart 1!>21 :Moskovıı, 13 Ekim 
1921 K:ırs rnuahedrleri ile Ço-

ruhun anavalana iltihakı 

tekrar ve tekrar kalJul edil· 
misti. 

kcrmiş. 
J{C'ndisinc demişler ki: •Srn 

~oc·:- adaı:ı!ıın, afak t('fck ki· 
ı;ıJr.n ne diye i·u kndar ürker· 7 Temmuz 1921 de Artvin li- s:nt• 

vası kurulmuş, Borçka ve C da şöyle revap \'ermis: 
Şavşat ilçeleri bu livaya b:ığ. .Denim pala bıyıklarım:ı bak 
lanmıştı. 1924 te Liva te:kilatı mayın, onda yürek var, bende 
kalclınlmış, Artvin viliıyct ol- yürc:k yok.• 
muştur. 1926 da Yusufeli san- Eı. hilt!ıycden sonra sefire 
cağı bu vil~yete verilmiştir. dedim ki: Bfa ı:avurdnn yılma· 
1933 tc merkezi Rizede olan ~·ız. 

Çoruh vilayetine lıağlanmıs. Bunun tlzcrinc sefir şu sözü 
1936 da Artvin, Çoruhun mer. söyledi: 
.. · 1 t - İy:i amma ben de ~vu-
.. ezı o mus lll'. rıını. 

Zaman zaman istilaya u~- _ Hayır, bi:!: sizi gfıvur ı;ay. 
rayan ve çok a~ı çektn vata- may11 .. Bizim için gav.ır di)c 
nımızın bu güzel ve Öl parçası y:;;lnı:ı Moskof tfıvuru varılır. 
günden r,line ıelişmf'ktedir. Çoruhta demir pl'rdcden ge-

' . le-bilecek sinci tehlikcltre kar. 
Çoruh kı_:amete ka_d~r p~yıdar ~ı küçük yaştaki ç°ocultl:ır bile 
olacak Turk devletinın hır ~el· uyanı1ılır. Nice drfalıır ~üphcli 
desi kalacak, ona kem gozle kimseler çocuklar tım:fııııian 
b:ıkmak iıttiyenlcrin gözlcrj keşfedilmiş ve z:ılııtaya yaka· 
lför olac>aktır. Jatılmı~tır. 

ı~erlclun Fazıl TÜl.BE!\"TÇI İnsan Çoruhln dolaşırken de-

HoI13dan motörJerle Rus hu
dudu civarına r,iderck .hududu 
y:ıkmdan seyretmrlr istedik, 
hava müsaade etmedi. Bu se
yir ve temaşayı uınrndaıı 
Kanta dolaştığımu sırada 
)·aptık. 

1 kinci defa basdan 
vurt ilôvelerimiz 
izmir, Bursa, Antalya, ııauy, 

Trlıirdağ ve Menin illerine ait 
ilıinei baskı ilavclerimiı tamam. 
Jımmıştır. Dİfer nüshal:ınn ba
ıırlıkl:ın ikmal edilmektedir. Ek· 
ı;ik cJaa nüshal:ırınm .matbaa· 
mııdan tedarik edebilirsiniz. 
Taşra oku~·ueulnnmız 15 kuruş
Jui< pul ,-e adreslerini bildirdik· 
Jeri takdirde kt-ndilcrine noksan 
ola'l nüı.halar göndr.rilr.eektir. - -

GOOD • YEAR Fabrikasının imôl ettiği Kamyon lôs1iklerinin muhtelif fiyatla 

sekiz modeli mevcuttur. En ucuz lôstik az kilometre yaptığı için çok 

daha pahalıya mal olduğu bilhassa memleketimizde çok tecrübe edilmi~fir.ı· 
Kamyon lôstiği alırken i1inize en uygun modeli intihap için tecrübeli 

mütchossıslarımızın fikrini alınız. GOOD-YEAR'ın en yüksek kaliteli ve en 

palıolı olan ROAD LUG lastiklçrini tecrübe ederseniz bunların ~ilometre 
hesabiyle en ' ucuz ~'ıôstik"~ldukların; 'siz de takdir edeceksiniz • 

OÜNYANIN HER BiR TARAFINDA 

GOODYEAR LASTiKLERi f LE HER BiR 
MARKADAN FAZLA YÜK N.AKLOLUN-

DU~U BiR HAKIKA TTIR. 

Memleketin her bir tarafındaki acente

lerimizden ROAD LUG veya diöer môdel-, ~ ' 
lerde GOOD-YEAR lôstiklf!rini arayınız. 

--.....::. -- - ----· .. 

.. 
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Tütünlıicün güleryüılü sakinleri ı r:ısınd:a 

-
conıh - Ardahan yolu üı.e· 

T rinde Ardanuç kawsı bu
lunuyor. Es:ıs yoldan beş kilo
metre sapmak suretiyle Arda· 
nuça gidiliyor. Ardanuç ve Sav 
şat. Çoruhun b:ışlıcıı hayvancı 
lık merkezleridir. Ayrıca mın
takanın .:n kesif ve gür orman. 
ları da bu kısıml:ırda toplanmış 
tır. K:ır:ıntıkmeşe. Yalnızca or
mnnl:ırı mıı'1trqe-n birer koru
luJrt .. ~ 

Aynı ıuı uı.a ·ınue Tütünıü 
nahiyesi tütün ve ce\·iı.i ile şöh. 
ret yapmı~tır. Burası 5-6 yıl 
evveline kadar kaza merkezi f. 
dl. Bilahare kaza merkezi 1\r 
danuça nakledilmiş. Bugün bl
.le Tütünlü, kau merkezliğini 
elinden kaçırmış olmanın yeisi 
içindedir. Tütünlüde kalrlığı
mız birkaç Slat icinde köylü
ler üzüntü.erini gizlemiyerek, 
kaza merkezinln Ardanuça nak 
ledilişinin dedikodulu hiklyesi 
ni bize şöyle nnlattıl:ır. Beş yıl 
evvel TüU:nlü kaza iken, Ar
danuçlu milletvekili Cemal Ka. 
zancıoğlunun del!letiyle kaza 
merkezi Ardanuça nakledilmiş. 
Miinlr Hüsrev GBienir: İçişleri 
bakanlığı z::ımanında milletve· 
killeri, o zamanki vali Zeki 
Köymendcn Tülünlunün kna 
vasfına elverişli olmadığı mPr 
kezinde bir rapor istemişler. 
Vali böyle bir rapor vcremiye 
ccğini bildirerek istifa etmiş. 
Buna rağmen kaza merkezi Ar 
danuça nakledilmiş. İialbu'.<: 

nilıkler yapılmış. 18 bin liraya 
bır kaym:ıkamlık, 10 bin lira
ya bır kıır:ıkol bınası yapılmı$, 
halktan da bir-:okları cvlerıni 
geni~letmıı;. Bütün bunl:;:-a 
rağmen, 'füfün,Q h:ıyAl kırık· 

lığına uğr.!mış. Haklarını '.!ide 
etmek içir. bugün hfıl:l uğr.!Ş
m:ıktadırlar. 

, 
opa nın 

Yemekler· 
H.opada ve Çoruh vilayetinin 

diğer sahil sahalarında buğ 
day ekmeği yalnız kahvaltıda 
yenir. Öğle ve akş:ım yeme
ğinde mısır ekmeği tercih edi· 
lir. Zaten mahalli yemekler, 
bu~day ekmeği .ile yenilmeğe 
mü.>ait değildir. Herkes saç 
üstünde veya rırında kendi ek· 
me~ini yapu ve saç ekmeğine 
mazlama adı V<'rilir. 

Çoruhta adi lahana yctismcı. 
Kara ldhana halkın gıd:ısında 

'büyük bir yer tutar. Mısır unu, 
kıır:ı lllhana ve iç yağ ile en 
belli başlı yemek yapılır. Yo· 
ğurt ta çok aranır. 

Sahil halkının gıdasında ba
lık ağır basar. Bol balık olma. 
sa, sahil halkı aç kalır. 
Horanın makbul Uıllısı .I...&z 

b5reğıdir. Yufka içine .krema 
konulmak ve rırına verilmek 

Doğu aradeniz'in incisi Q,p 
<B:ı~ G nc.ıd;l) 

!indedir ve öyle gıdeceklir. 

Hopa 
Şehri 

Hopa belediyes inin blitçesi 
65 bin liradır. Büyük ve 

hareketli bir yer için bu bütçe 
çok dar imkiınlnr taşımasına 
rağmen Hopa gelişmiştir. Se· 
hir ı:ilzeldir. mamurdur. Her 
gün bir parça daha ileri gitme
sine rağmen şehrin birçok ih· 
ti):açları d:ı \"ar. Sehrin elek
tri;:t ı hidro • elektrik santralın. 
dan elde edilen enerji ile te
min ediliyor. Abone miktarı 
200 zii geçmiş. Fakir halkın d1 
elektrik almasını temin için 
bir döner sermaye vücuda ge
tirip ev tesisatl:ırının bununla 
yaptırılması. bilahare halkın 
bu ücreti taksitle ödemesi yo
lu düşünülmüş, fakat daha 
mübrem ihtiyaçlar zuhur elti· 
ği için bu yola gidilememiştir. 
Mesela şehrin hamam işi bu 
mcyandJ öne :ılınan işlerden
dir. 
Hopanın fenni su tesisatı he

nüı yapılmamış. On sekiz yıl 
eV\'el. Kor:ıltanın valiliğl za
manında Murguldaki m:ızot bo 
ruları sökillcrek buraya nakle· 
dilmiş ve gayri fenni bir şebe
ke meydana getirilmiş. Şimdi 
z:ıman zaman 5rız:ı oluyor. O 

zaman bun1 Koraltan suyu is
mı vNilm i ş. 5 kilome~re me
safeden gelen bu suyun Mru 
ve tesısltının değiştirilme:. ı i
çin kEşı r vapılmış .. 102 bin li· 
ralık bir iş olan b:ı tadilütı be
lediye borçlanmak suretile yap 
tırıımıyor, B:ık:ınlıktııki fon
dan ist ifade çareleri aranıyor. 

Uelediyenin yapamadıkl:lrı 
kısmen hükumet yıırdımı ile 
temin edılıyor. Sağlık merkezi 
inş3:ıtı, Jimıın ve iskele tesis
leri bu meyand:ıdır. 

Hopanın 

n~vaları 

K aradenizde sayılı bir iske-
le olmak itibarile liman 

diı\•ası Hopanın istikbalile ala
kalı en mühim meseleyi teşkil 
ediyor. I...imansızlık ve tahmil 
tahliye tesislerinin noks:ınlığı 
yüzünden Hop:ının ikbal yohı 
tıkalı görünüyor. Hopa, Karsa 
kadar uzanan bir c:ınlı hayvan 
hintcrlllndının sevk kapısını 
te~kil ediyor. Fakat limansız
lık sevkly:ıt yolunu uzatmış ve 
Trabzona kadar götürmüştür. 
nu yol ile ihracat h:ıyv:ın ba- • 
şına birkaç kuruş fazla ödeme
yi icnbettirdiği halde. 

Bugünlt'rde, Murguld:ın clıle 
edilen gazlardan bir Csuper fos 
fal) giibre fabrikası kurma te
şebbüsü v:ır. Fakat bu fabrika
nın yeri neresi olmalıdır? El· 
de edilecek gübrenin sevki yi· 
ne iyi bir liman ve tesislere 
ihtiyaç gösteriyor. Hopada li
man olmadığına göre fabrik:ı· 
nın burada kunı?ması bir fay
da temin edemiyeceklir Bu se 
heple g:ızin Trabzona nakli ile 
fabrikanın orada kurulması 
şekli belirmiştir ki Hopa !i
mansızlığın bir kere d:ıha kad 
rine uğrayacak demektir. 

iş sahalarının ~esilli sebep
lerledaralm:ısı Hopad:ı geliş. 
meyi kısırlaıstırm:ıktadır. Bıı, 

Ilopada gurbetçilik yolunu :ıç 
mıştır. İş bulm:ık ve ge~imini 
temin etmek için h:ırice ~iden 
Jcrin adedi fazlalaşıyor. E sa
sen toprak bu havalide çok 
dardır. Herhangi bir san~yi te
sisi de yoktur. Gurbetçilik za
ruret haline gelmistir. 
Yeni bir ümit· 
Çay 

Hopalı bütün emeğini, sene-
nin yarısında bile kendini 

beslemlye yetmiyen mısır ve 
fındığa b:ığlJmıştır. Ya geri 
kalan altı :ıyda ne yapacak. 
Şimdi yeni bir ümit ışığı p:ır
lamıştır. Hop:ıda dl çay ekimi
ne müs:ı:ı1e edilmiştir. Hılk 

buna o kadar hevesle atılıyor 
ki bJZıları yıllık ·fındık b:ılıçe
lcrini söküp ç:ıy ckmiyc ha· 
zır .. 
Orm:ancılık 

zengin onn~ınlar Hopalı için 

Tütünlüde o zaman birçok ye- sure:iyle y:ıpılır. Hartın köyünde kavurma y11p mak üzere kesilen sığırl:ar 

bir gct>im V:!sıtnı ol:ımı· 
yor Orm1rı ameleliği klirlı bir 
iş addedilmiyor. istetme, ge
çen yıl 30 bin m3 kereste işle
mi,. Bu yıl -'O b ine çıkmıoı. ge
lecek yıl 60 b in o!ııcak. Orma· 
n:ı tecavOı v:ı r. Bunun baslıca 

sebebi toprak dulığıdır. Çay 
ekim s:ıh1sı temin etmek or
m:ın tnhrib:ıtındıı baslıca fımil 
oluyor. 

leruh orınaulanııd:a tahribat. Karşı sırtta görülen çıplak kısım yer kaıanmaı. için açılmıştır. 

!ta 

IÇ~ruh' ~Ö emniyet 
Ve adalet isleri , 

<G:ışı G incide) 
vanların aşırılmaktan ziyade 
kaybolm:ısı ihtimali fazladır. 

Çonıh ağırceza mahkeme
si memleketin v:ızife y[ikil en 
hafif :ığırceza mahkemelerin
den biridir. Yalnız Fındıklıda 

(eski ismiyle Viçe) kan giit

mc ananesi vardır. Fal::ıt bu 
anane gün gettikçc siliniyor. 
f<'ındıklılılar İtan gütmenin ya· 
rattığı feci neticelerden usan
mıslıırdır. Bunun devasını yük
sek t:ıhsildc arfyorlar. Hemen 
her aileden yüksek tahsile r:ığ
bet edenlere tesııdüf ediliyor. 
nu münevverler kan giltme 
ananesinin d('vomına karşı be.· 
rabercc canlı bir baraj teşkil 

ediyorlar. 

H:ılıkçılık 

Hopada balık var, b;ılıkçılık 

Yok. istense tonlarla balık 
avla~ablllr. Falt:ıt bunlar ne 
olacak. İşlenc<'ek. sarfcdılt'cek 
yer olm:ıdıktan sonra, b:ılıkçı· 
lı~ın Hop!!da teminatsız. ve is· 
tıkbal vlldC'tmiyen bir meşırnle 
sayılması tabiidir. Av. hilen 
m:ıh:ılli ihtiyaçlar için yapılı· 
yor. o kıdar ... 
Şehirde bir orta okul ve koy 

terin hepsinde okul var. Zıten 
Çoruh yurdumuzun maarir ha
reketi b:ıkımınd:ın en önde ge
len böhu•sini tc~kil ediyor 

llopadan ayrılırken derin 
bir hüzün duyduk. nu hüzün o 
rada d!lha rnzl:ı kalaınnmış ol· 
maktandır. Hopa, civanmert in 
sınlarile. harika glizelliklerile 
daima içimizde y:ışıyacaktır. 
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u far· 

xaradcnızın Güney Uoğu Yazan: 
bolge~ınde bir se.rhad vı· 

Jiıyctımız olan Çoruh, çok es
kı bır Türk yurdudur. Mılül· 
tan yüzlerce yıl evvel Çoruh 
havı.ası büyük İskit imparator
luğunun bir parçası idi. Orta 
.Asyadan gelen İskitler Türk 
ırkına mensupturlar. MilAtıan 
evvel dokuzuncu yüzyıld:ı ya· 
şıyan Yunan ediplerinden Ezi· 
ot ve mil.illan evvel beşinci 
asırda yaşamış olan Eşil, Jskit· 
leri •en medeni milleh olarak 
tavsıf ederler. 

FERiDUN FAZIL 
TÜLBENTÇi 

B,r ıra Pont krallığı içine 
giren Coruh, milattan 63 yıl 
evvel Rom:ılı general Lukullus 
ve ondan pek kısa bir zaman 
sonra da Pompclnin Pont kral· 
lığını yıkmak için giri~tiklerl 
aav:ışl:ır neticesinde Rom:ı im· 
p:ıratorluğun:ı b:ığlanmıstır. 
Çoruh ve havalisi asırlar bo
yunca İran \'e Roma Impara· 
torluklarının milcadeJe s:ıhası 
d:ıhılinde kalmıştır. Dazan bu 
iki devlet arasında ve hazan 
da yerli ve kUçük htiklınıclle
rin fiili hakimiyetleri altına 
girm iştir. Muhaceret suretiyle 
Ka!ka;yadan gelen Gürcüler 
de kısmt'n bu ha\•aliye hakim 
olmuşlardır. Yedinci ylizyıl 
başlarında S5sanilerln istilAsı· 
na uğramış, :fakat Bizans lm
paratoru Her:ıklius tarafından 
istird:ıt C''lilmişt,r. 

Hazreti O.:.m:ının hilafeU za-
manında 645 te Suriye ve 

Irak muharebelerinde yüz ak
lığı göı;termis olan ı-:mir Habib 
bin Mas lama Erzurum yaylal:ı· • 
rında Bizans ordusunu mağlüp 
ettıktcn sonra, Çoruh boyu da 
kapılarını İslliın ordularına aç· 
mıştır. F. Kın:ıoğlunıın Bağ· 
d:ıtl ı Belazuriden n:ıklettiğine 
güre, Müslüm:ınlarııı sulh yo· 
luyle girdikleri yerler arasın
da bugünkü villlyet merkezi 
Artvin ile S:ıvşat ve Ardanuç 
ilı:elcri de vardır. Arap Mkl· 
miyetinin bu havalide ne ka
dar sürdüğü ve hangi t:ırihte 
tekrar Bizanslıların eline gir· 
diftine dair esaslı bir vesikaya 
~;ahip değiliz.. Ancak sekizinci 
asnn ikin~ yarısında llıızar 
Türklerınin Anıplan yenerek 
buralarda yerleşliklerlni bilL 
yonıı. Du tarihten sonra yine 
birçok küçUk küçük beylikler 
ve krallıklar kurulmuş ise de 
biiltin lııınlar Jlizıınsın yüksek 
'.haklmi yet.ni tanımak zorunda 
kalm•1\Jr ı,. 

geı;;u .~ 'l ..ırklcrinin An:ıdoluyu 
istilaları sırasında Sultan 

Alparslan 1008 de Karsı Cet· 
hettikten sonra kuvveUcrinden 
bir kısmını Karadeniz sahille
:rinc k3dar sürmüş, bu kuvvet
ler Çoruh boyunu alarak ti 
Tr:ılnon:ı kadar ilerlemişti.Gür 
c:ü kralı Başrat, Bizans impa· 
ratorluğundan yüı çevlrmis, 
Sultan Alparsl:ına elçi yollı· 
yarak haracgüıarlığını ve ta· 
biiyctini Dl"Zetrr. ı ~ıi. 

26 Ağusco~ 1071 de cerey:ın 
eden ve Selçuk Türklerinin en 
kit'i zaferi ile nihayet bulan 
:Mıılazgirt meydan muharebe· 
sinden sonra b!itiln Anadolu 
Türk ,ordularına ııçılmıştı. Sul· 
tan Alparslan Kızılırmağa ka· 
dar olan memleketleri m:ıiyetin 
deki Türkmen Emirleri arasın
da taksim ettiği uman Çoruh 
havzası da f:mır EbUlk:ısımın 
his.~ı;-sirıf! dü~müştiJ 

kaç defa fctholunduğu halde 
elden çıkan Karsı ve daha son
ra Erzurumu ve Çoruh bölge
sindeki. şehir ve k:ılcleri birer 
birer fethetmışti. Alparslanın 
emirlerinden Ebillkasım mer· 
kezi Erzurum olmak ürcre bir 
imaret kurmuştu. Ebülkasımın 
torunu Saltuka nisbetle Saltuk 
oğulları adıyle anılan bu ima· 
ret Erzurum, l~ars, Ardahan 
ve Bayburt ile bütün Çoruh 
hanasını ihtiv:ı ediyordu. 

Qn ikinci asırda ikinci D:ı· 
vid şimali Kafkasyada Ha. 

:zarların yerini alan Kıpçak 
Orklerindl'n kısmen hırlstiyan· 
!asmış büyük bir cemaat.i Der· 
yal geçidi )'Oluyle kendi illkc· 
sine gcti:-mh. b:ınhrı K :ı nık· 
çay ve Kubursu kıyılarında Is· 
kan ederek onlardan elli bin 
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ki~ılık tur ordu kurmuştu. Bu 
ordu ile ı 124 te Tıflıs, Ah ıska 
ve ArJ .ı:ı~n ı l ~ "lirl•ıt • e A-'hni 
de almıştı. Oğlu Bırtnci De· 
metre 1130 d:ı bütün Çoruh ili· 
kesine yine f'ır.~ · ,,: 
sayesinde hakim olmuştu. 

1163 te Azerbaycan Atabe· 
yi Eld~nu:'in bu havaliyi ele 
geçirerek bir mü~'üı» ..,n i l · r ., ı;i 
kurmak için tl'Şcbbüslcrde bu· 
lunduğunu biliyoruz. Konya 
Selçuk sultanı Birinci Aliıetlin 
l\eyku!ı.,t n ı~oı de S:ıl!uko· 
ğulları imaretine son vermesi 
iiU>rinc Artvin, YuS'Jfeli ve 
Şavsat ta Selçuk imparatorlu· 
ğuna katılmıştır. Bununla be. 
raber bazı beylikler yarı mlis· 
takil bir halde mcvcudıyetlc· 
rini muhafaza etmislerdir. 

26 Ağustos 1243 te cereyan 
erl<'n lCö.;edağ savaşında sul· 

tan İkinci Keyhusrevin mağliip 
olması Uzerine Seltuk devleti, 
l\loğolların nüfuzu allına gir
miş \'e 1256 d.ın itibaren Mo
ğol imp:ıratorluğunun bir şu· 
bC>si olarak meyd:ına çıkan İl· 
hanilerin yiiksek hakimiyetini 

(De\'amı 11 incide) 
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Alparslanın 1072 de vefııtın
daıı sonra ve ona Uibl olan 
Cürcü lı:ralı DörıJUncü Başrıı. 
tın ölünıU Oı.erinc yerine ge
~en ikinci Gıogri, Diıanslılar
dan da yardım ve teşvik glirc
rek Çoruh boyunu tekrar M-
1ı:lm olmustu. 1081 de Sultan 
:Melikşııh • . Emir Ahmedin ku· 
mandasında bir ordu gönder
nıi~ti. Emir Ahmet. ikinci Gl· 
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Ç-0nıhtan güzel bir görünüş , 

coruh, yurdumuzun kuzey do 
• ğusund:ı. dağlık bölgede 

bir \•illıyclimizdir . Çoru hun ku
'leyindc S~vyet Rusya sınırı ve 
Karadeniz bulunmaktadır Do 
ğu:runda Kars. güneyinde Erzu 
rum ve b3tısınd:ı Rize villyet
Jerilc çevrilmiştir. 
Çonıh coğr:ın böl~e ltibariy. 

le Doğu K:ıradeniz bölümüne 
dahildir. Bu bölge memleketi
mizin en dağlık, yağışları en 
bol kısmını teşkil eder. Kara
deniı sahilini çevreleyen kıyı 
d:ıClarına muvazi ol:ırak Doğ~
dan batıy:ı ilerlivcn iç sıra dıı~ 
iıır Çoruhta başlar. Bunlara 
Kelkit - Çoruh dağları dl'nir 
Yükseklikleri 'lOOO • 3500 met 
re arasınd:ı değışir. Sıro dııl!· 
!ar, Çoruh nehrinin teşkil etti· 
ği vadide birbirlerinden .ayrı
lır. 
Akar sul:ır: 

Çoruh nehri bu bölgenin baş 

, .. --. ,. "· 
I 
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lıca akar suyudur. Çoruh, F,r. 
zurum • Kars vaylalarının kv
zey batı kenarınd.ıki dağlar 
arasında bir bUklilm mcyd3nı 
getirir. 83yburt. İspir, Artvtn
den geçer, HuduUarımızın hi
raı dışında .B'itum yakınında 
K:ıradenııe dökülür. 

Neb:ıtlar; 

Bu bölge mt'mlckctin en tok 
yağışlı yeri olduğı; itln iklim 
her lürlii ağacın yetişmesine 
<'lverişlidir. Bu bakımdan hü· 
tün dağlar ve bllhas:ı:ı bunla· 
rın denize bakan kısımlon ke
sif ormanlarla kaplıdır. Çam, 
meşe. giirgen, kızılağaç en (ole 
lt's:ıdü! edilen al!ac çeşitleriılir. 

İklim 

Karadeniz kıyıl:ınnda Doğu
ya doğru gidildikçe yaz kur:ıık
lm hafifler. Nihnyet Çoruh 
bölges inde her mevsimi yağış. 
lı bir iklime geçilir. Bu bölge 
en çok yağış olan b!ilgcdlr. Do
ğuda 2,5 metreyi aşan yıllık 
yağış tut:ırı. yer yer azalmalar 
ı:iisterirse de çok defa bir met
renin Ostiindc kalır. Sıcaklık ~a 
kımından d<'niı t<'siri kendini 
hissettirir. Yazları pek sıcc1lı: 
geçmeı. Kışlar, kuzey rüıg§rla
rının önünil ke.scn Kafkas dağ
larının siperi sayesinde ılık ge
cer. 

VATAN 
iLAN FIVATLARI 

Baslık maktu 25.-
2 net sayfa aaotımı 4.50 
3 Oncil • • 4.-
4 Oncil • • 8,-
tIAn sayfan • Z.W 

Mahkeme. icra, tapa, 
noter lllnlan santimi 2;50 

ogrlyi hezimete uğratarak bir Çoruhun budutlannı ıvsLereıı harüa 
\, ..J 
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ATMACA VE 
BILDIRCIN AVI 
x.ır:ıdeniz sahillerine m.,hsus 

özelliklerden biri de bı1· 
dırcın avıdır. Bıldırcın ekse
riye ey)(ıl ve ekim a~ larınd:ı 
bu s:ıhillere Meta gökten ya
.nar. K:ır:ıdenizin enginlerin· 
den kopup gelen ısl:ık bir rüz
gar önüne k:ıttığı bu hayvan· 
cıkları bir nimet gibi s:ıhillere 
serper, uzun bir deniz yolcu· 
luğunun tiıkatsiz bıraktığı bıl· 
dırcınların yorgun kanatları 
sahile adım :ıtar nlm:ız dinlen
me imk!ının:ı k:ıvuşur. O biça. 
relr.rin toğu d:ı K:ıradcnizin az 
.ı:ın dnlg:ıl:ırı nr:ısında can ve
rir. Böyle hırtın bir havanın 
durgunlnştığı zamanda balıf:a 
cık:ın b:ılıkçılnr deniz lisliinde 
binlerce bıldırcın oJiisü ile k:ır 
~ılaşırlar. 

Dünyada bıldırcın kadar ti 
lekcş bir mahlük tasav,-ur e
dilemez. Kar:ıya ulaşan itin de 
ni.7.in \"e uzun yolculuğun rul· 
mil bilmiştir amma, onlar için 
yine emniyetli \'e rahat bir ha
yat ba~lam:ımıştır. Ya bir at· 
m:ıc:ının pcnçesile, veya bir av 
tüfeğinin namlusund:ın cık:ın 
saçm:ılarl:ı, veya hatUi gecenin 
karanlığında p:ırlıyan bir 
IUkUs 15mb:ısının verdiği şaş· 
!kınlıl:la li:ıerlne k:ıp:ın:ın bir 
ağ ile ins:ınlnrın nn ol:'ıcak· 
ıtır. 

Karadcniıdc c}'lül, ekım ay
l:ırı bıldırcın :ıvı :ıamanıdır. 
Bn mevsimde, yollarda, tarla· 
lard:ı, sahilde s:ığ kolu üz<.'rin· 
de uslu uslu oturan bir atma
ca ile ııvcılara sık sık rastla· 
nır. Bu :ıwılıırın bir omuzun· 
da d:ı, a\•)nnan bıldırcınları 
koymaya rn:ıhsus bir heybe \'ar 
dır. Yavru iken y.ıkalanıp hu· 
susi sekilde yctiştırilen bu at
macaların va1iresi bıldırcın ya 
lı:alam:ıl<tır. Gözlerinin derin
liklerinde berrak bir renk fılc
mi ve cmsalsiı bir dikkat ve rü 
yet kudreti s:ıkl:ıyan :ıtm:ıca 
iııldırcın ynkalamakta büyük 
bir mah:ıret sahibidir. Sııhib
nln !kolunda otunırken pürdik· 
ikatlir. Bıldırcın ekseriya lar
l:lda ve yol kenarlarındaki hen 
deklerde saklanır. En ufak bir 
tehlike sezdiği :zaman derhal 
h:ıvalanır. İste bu tından ili· 
'haren :ıtmacanın v.ızlfe~ı b:ış
lamı~lır. Sahibinin kolundan 
ve :1Ytnın :ırkaı;ından bir <Ok 
gibi fırlar, bütün ~iddet ve 
yırtıcılığını tııkınarnk bıldırcı
mn ü:ıerinc atılır. Atmacanın 
ibir iplik kad:ır ince keskin pen 
('eleri ıırtık bıldırcının y:ıı11ı 
ensesindedir. 

Alm:ıc:ı, avı ılc yere iner 
Kuyruğu üstnndekl ufak çıngı 
ralc derhal yerini tayinde t:ı· 
hibinln iı;ıne y:ırar. Zavallı bıl
dırcın blraı sonra heybede, at
maca da yeni bir av pesinde· 
dlr. 

Bıldırcın r:crcleri ışıkla da 
:ıvl:ınıyor. Parlak ı~ıkh b.r 
Jftks Uımb.~ <ı \C ucunda kep 
~r şeklinde bir ~ı ı: bulunan bir 
~op:ı bu şekild<.'kı av için kafi· 
dir. Bıldırcın nende olur:.a ol· 
sun bu parl. ık ışık karım;~nda 
z:Hıleri kam:ışır ve olduğu yer 
de kalakah'I". O za~an sopanın 
ucundaki ağ h:ıfi!çe üzl'rine 
Juıpatılarak bıldırcın y~kala
!ıır. Bu şekilde bir recede 
500 • 1000 bıldırcın yak.:ılıyan 
avcılar görülmüştür. 

Bıldırcın zam:ını bu bölge
de r;ece](.'ri d:ığ taş gczişen ı-
ıkl:ırla dol:ır. Bu manzara, ber 

r:ık bir gecede semanın bUtün 
yıldıılarlle yere indiği hissini 
veren muhteşem bir görilnüs· 
tflr. 

Bıldırcın avı tüfekle de ya· 
pılır. Av kôpcklcri nsıtasilc 
t.ırlal:orda s:ıklandıklan yer
den haval:ındırılan bıldırcın
lar, uçarken, usta bir ;ıvcının 
tüfeğinin namhı~undan çıkan 
a.ıcmal:ırdan ender kurtulur. 
lhıu geceler bıldırcınlar su· 

ni halinde gelir. Şehirlerde e· 
Jektrık direk vc~·a ampull<.'ri· 
ne <;arpıp )'ere düşerler. Bıl· 
dırcın karanlıkta bir ışık ::ö
rünce o istikamette uçar. Ve 
çok zam:ınlar lambalara car· 
p:ır. El<.'ktrik direklerinın di· 
b~~de bekleşip, t:ırpan ''e ~·ere . . ~ 
du~en hıldır<.'ınları toplı)·anlar ,.,.,.. 
da <;ok görülmtiştür. 

Av mevsimi Karadeniz bôl~e 
inde avl:ın:ın bıldırcınların 

bir kısmı mahallen ishhlfık e· 
dilir. Canlı ol.:ınlar muhtelıC 
merkezlere ihraç edilir. Bu 
bölgede t:ınesi 5 • 10 kuruş o· 
lan bıldırcın bazı ) erlrrde 60 
kunısa kadar satılır. Eli yağlı 
''e <;ok lezzetlidir. U!:ık bır pi· 
Jiç kadar olanlorı v:ırdır. Ta 
vası, ısk:ırası pek leziz olur. 
Bıldırcınlı pilavın tadına do· 
)Ulrnaz. 

Bıldırcın, Karadeniz sahille
rine tahıatin bir lfıtfudur 

.K. A. 

Jlerta surunda Comrul; nakliyatı 
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Başbea ınevz • • 
Oı.•nıan 

yurdumuzda çt~itli ormaı1 

mcnul:ırı. kesaf<.'ti ve is· 
tıhsal b ttımından chemmly;t 
arırd<.'n ım bolge d<.' Çoruh~ur. 
Bu b!ilgc ıns:ın elinin eriştiği 
ve crişcmediı;i \'erlere k:ıcıır 
ormanlarla k:ıplı<lır. Bu orma'l 
l:ırd:ı h<.'r ~eşıt ağac :-er almış 
tır. Toprağın d~r clu~J \'C k".1· 
derini topr.~tıa b:ıülamış olan 
kütlenin geçim hu5n~unda kal 
]andığı :ıormk zaruri ol:ır:ık 
insanın dikk•tirıi burad:ı or
mana çekm;ş \"e ond.ın gccım 
!';ığlama yol•m:ı >.C\ ketmiştir, 
Bu doğrudan dor;ruya tahrib:ıt 
yoludur_ Ve tahribat !nı böl~c
dc dah:ı zıyad<.' arazi açmak kay. 
t'U"11 ılc yapılmaktadır. · 

Bu bUlı:cdc bır orman sana
yii kurarak yeni bir iş s:ıhası 
açmak şekli dlişüniil.nuştür. Bu 
m:ıkı;atla bır kli(!ıt hamuru fab 
rik:ısı kurma imk5nları etüt e
dilmıştir. Fakat su \'C <'nerji 
tcmıni kol:ıy o!mıyau!!ı :ınla· 

i.~leri 
şılıııik böyle bir t<'~<.'bbu~:.ın ta 
hakkuku imkfın dahilındt- go· 
rülmemiştir, Bunun :,erınt 'lli
hanik olarak kağıt hJmııru is
tihsali dcneıımi')tir. Bu mak
satla orman mnhsullrrındrıı iz 
mit fabrikasına ntımuneln !:.on 
clerilml& ve mıisl· <.'t nctıce . lın
mıştır. Bu netice karşısıncl:ı (o 
ruhta mihanikı ı:;ekıldc kiıpt 
hamuru imal cdrcek bir fab
rikanın kurulması ımki'ınl .. rı be 
lirmiştir. 

Çoruh ormanl:ırının }·ıll:k :s
Uhsali 35-40 bin metnkup
dilr. nu mikdar bu yıl !lO bin 
metreklipe çıkarıl:ıc:ık1ır. 

Buglin Çoruh ormnnl:ırınd:ı
ki tahribatın önü .;ılınm:ı~ı i~;n 
pliınh bir <;alış:nay:ı ihtiyaç var 
dır Her şcy<len evvel oH:ık me 
selesinin halli tcrckmcktı-dır. 
Mcr'alar dardır. H:ıyv:ınlar bu 
lcnmek itin zaruri ııl:ır:ık or
mana sokulm:ıkt:ıdır. 

Çoruh'ta sclğlık 
' işleri: 

\·ar'1ır. 
Merkezde bir .. z ,,, re mr. Yu

sufclinde biraz ~-~tnaya tes:ı

ıhif cd.lir. Fakat bunl::ıra karsı 
miicadcJe \ tırdır. 

Kancalı kurt 
Çonıh \'iHiyetinin sahıl kıs· 

mının d<.'rdi k:ınc:ılı kurttur. 
Du hastalık inc;:ın pisliğinin 
t:ırlal:ırd:ı ı;ubre diye lrnllanıl-

masından ileri ı:C'hyor. Halkın 
bir kısmı :ıy:ıkkabı giymek iti
yadında olmadığı itin :ıya~ın 
çatlaklarından l<an<'ah kurt nü
fuz <'diyor. Sir:ıycti gayet ko
laydır. Bu fıfetin önüne geçmek 
icln kinıyev1 ı:Ubrc meselesini 
''e kan:ıliz:ısyon isini halletm<.'k 
ic:ıp eder. Halkı :ıy:ıkk:ıbı ile 
dolaşmağn nlı~lınn:ık d:ı ayrı 
bir davadır. 

Gerek hük\ım<.'t ı:nck Çoruh 
ve Ri1e nılllctveldllcri bu d!ıva 
yı ciddiyetle ele almışlar, kurs
lar açılmıştır. Bu sa}td<.' kan
calı kurdun hakkından gc~me
nin mUinkün ol:ırar,ı umulu}or. 

~ 
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vS:.!!!'1,.,§ke!!~!;r.~~!.,_ l 
ve giizellik lıakiinındnn 1:ok Şehr1- cıektr;ği hidrosan:ral , 

.,..,n bir dd:cr tasıy:ın bölgesi ~:ı" ııın ediliyor. Bu şebek? 
üphcs~z Çoruhtur. Fakat Ço- '•' L~sısat 15 sene ev\·e1 \'i.ıli 

nıhun bu zengın v .ısıflarınd:ın Koralt:ın tara.fınd:m İı.mlr .a· • 
lt.:çımızın haberi v:ırdır. I>:ıhi- nal okulundan mezun Ardan·ıı; 
li turizmin «n muhım bır mer· Ju bir gence yaptırılmış. Su 
:J.:f zı addrailmc\'<' hR1' Kaz.ındı- hlllen az olduğu gibi şl:'beke c!e 
i!ınd:ın kacımızın haberi \'ar eskimi~. Mevcut enerji kafi 
Jd Coruh, yedi ıklimin bir n- gelmiyor. Bunu telafi itin 
r:ıda >:ı~andığı, çok ayrı güzel- Unlar araştırılıyor. Su kunctı 
hkl<.'rin ı:::ıhıbi bir yurt p:ırç:ı· ni artırmak için bir biriktirm'! 
udı· ha\•uzu insa ediliyor. Ayrıc:ı 

~l'ntr bir d;ı~ın çok dik şe· Murgul işle:tmesinden enHji :ıl 
l\ıl<le ,-acli}·c ınen sırt kısmı mak için de te~cbbüs ,·ar. Ha 
üzerinde kurulmustur. llu iti· len abone mikdarı 600 kadar. 
,,;ırla da Türkiyemlzde şehird· Şebeke ısrnhı için ayrılan bes 
lık b:ıkımından da :ıyrı bir hu- bin lira da kafi gelmiyor. 
uısiyet :ın.C'der. V:ıdidcn şehre Şehirde daıtdan gelen temiz 
çıkm~.k ıçin çok dik \-e sık \•!- llabazoğlu rnyu • kullanılıyor 
;;ıjlar: dbrımck 16zım gelmekte Yeni isale hattı \"C şebeke in· 
ılır. Bu b:ıkımd:ın fehirde bele· ş:ıntı ihale edilmi~tir. 
oi)'e hizmetlerinin !!asında zor- Fennr kanalizasyon yoktur. 
luk çekildiği mey.i:ındadır. Ç'o. L!ığım tesisatı var. Şehir m~
ruht:ı belediye C. H. P. nin e- yilli \'e sular bol olduğu iı;! ı 
Jındroır . .Beledi~ e b:ı~kanı, se· :ıyrı jıir kanalizasyon t<.'ı;Jsatın3 
nelerce muhtelif yerlerde htı· ihtiyaç hl5scdilmiyor. 
ikimlık yapmış, en son Edre- Şehrin ctr:ıfı turiiın bakımın 
mıt savcısı iken vazifesinden dan çok :ılak:ı çekici \"<.' hari 
:ı}rılıp doğup büyüdü~li şeh· ka ı;:uwlliklcr taşıyan mesire 

_rin hi:r.metıne ko~::n, ona A~ık yerlerı \'e }a}Jal.ırla çe\'rilmi~· 
Fehmi Alpaslıındır. tir. Kbkn;;raltı. ilik Orman 

Brlcdiyenin biittesi 99 bin İskrb<'. ~!ezra, Sallet tunlar· 
)mıdır. Ş<.'hrin birçok ihtiya.,... dan bir l::ıcıdır. 
l:ın olmakla beraber dar büt.;e Çoruh. zaten bütün görünü· 
imkanları içinde mümkun olan ~ii ıle bir turizm cennetidir. ı 

('eruhıın mamur mahallrlcrinden biri 

Çoruh tan isiınler 
Vali 
Hukuk İşleri müdüril 
Defterdar 
C. Savcısı 
Atrırccz:ı reisi 
Milli Eğitim mildüril 
Ziraat mOdürU 
Veteriner müdüril 
Orman İşletme mudilrü 
İl Jandarma komutanı 
As. Şube.ti Bas. \'ekili 
Emniyet müdürü 
Nüfus müdüril 
Özrl Saymanlık mildürü 
P . T. T. mudürü 
Ba:,.ındırlık müdürü 
S:ığlık "e Sos. Yd. mlldürü 
li:'.ı.fone b:ı~tabibl 
Tapu Sicil l\luhafm 
Tekel müdür vekili 
Belediye başkanı 
Zirı::ıt B:ınkıısı müdürü 
Ticaret Odası b:ıskanı 
Kmlay b:ı~kanı 
Ç-0c.uk Esirgeme: Ku. b:ış'kanı 
Hava Kurumu başkanı 
jJ .Encı.mcn ilyesi 

M:ızlüm Ye~ül 
Sadık Şa\•luğ 
Enver Gliner 
Saffet TUzün 
Muammer Ya:ı.ır 
Saliıh;ıddin Sel 
Cemal Ya{;cı 
Jlı:c:an Kııraoman 
Sabit A\cı 
Albay H:ıydar Çelik 
Nihat Yücel 
S. Zeki Bayülı;<.'n 
Cevdet Dizdl'r 
Ahmet Köseoğlu 
Yusuf Yavuz 
Ali Cengiz 
Fahrettin Simav 
Operatör İbrahim Gürkyik 
Fehmi llilgin 
1'"aik Altay 
Fehmi Alpaslan 
Ffızıl Aydınalp 
1sm<.'t Karali 
Karabry Aktök 
cc,·dct Özdemir 
F.n\'cr Güner 
Kaydi Çcltikcioğlu 
nıs:ılct Yaz.ar 
Nuri Günay 
:Mehmet Bayraktar 

(De\·:ımı 12 nddc) 

Köy yolunda l.iiylü. lıızlar ..• 

Bm~ı~ a,~m~,!1~~,, .. 
nı cennettin bir köşedir tatil z.:ımanı, ineklerini alıp 

Fakat b~zler bu kö~elcrd~n o KEMA•L AYDAn dağlarda otlağa çıkan köylü ~o-
k:ıdar habersiz y:ıfıyoruz kı, kar ~ cuklandır. Hepsi mektepli, ıe-
şımıuı biri çıkıpta bu yurt par. • • lerinılen bjrl hariç ... En atak 
t:ılannın güzelliklerinden balı. ve zeki olanı Mehmet, her gc-
s~dlnce ıı:ıub;ıliığa etliği ne ih lık gibi sıraya diz,Jmi~ Çoruh· ccni böylece _scl~n;ı?dı~ rını _ve 
tımal \'t:rıyoruz. Bund~ a~~an. lu ~·avrul:ır bizi selamlıyor. Bİ· bunun kcndılerı ıçın bır vıızıfo 
m:ı P ft"' ı muhakkak kı gorm<ı .. . ••• . . • raz durup onl:ırla konusm~k <Dernmı ı ... D('lll~) 
)ende, b~Jmeycndedır. 

iste Çoruh bölgesi bu şr 
kildeki ccnn<.'t köşelerinden bi· 
rldir. ~c yazık ki, burası d:ı 
ktndı h:ılinc t<.'rkcd~lmlş, mem 
lekeli t ... nı!mayı ış edinen bir 
makam oTta~a çıkıp bu zcv~lı 
\'azi!cnın ı::ahibı olm:ımı~tır. 

Bızlcr t<ıtlı bır rü)'a alem•n· 
d<'n r,c>lmi~ gibiyiz. Yurdun en 
muhlc~em güzellikteki ycrle
rınl gormüş \c tanımış olma· 
nın huzuru içindc)iz . 

Çoruhtakl tabiat harikaları 
!ı Ordu, Gircsundan ba~l:ıyıp 

Trabzon, Rize ile devam eden 
sahil dekorunun Çoruh vadisi· 
ni tııkib<.'n içerlcre nU!uz et· 
miş. kah ç:ım, kfıh köknar. kı 
zıla{\nç ormanı şeklinp<.' y:ıvıl· 
mış, serpilmiş halidir Yrşilin, 
bur:ıd:ıki ı::örünü~a de, koku· 
ım da b;.cf.k:ıdır. Su, bazan ne
hir, b!ıı:ın det<.'dir, okışı da 
başka<lır. 

Hopadan itibaren içerlcrc kıv 
nhp sahili terkedcn vol bir:ı::: 
sonra bası dumanlı dağlara c
ri~ir. Artık denize veda e 'il· 
mi~lir. Artık orm:ınlar içinıl" 
yeşil rUyş aleminde se;ahat 
başlamıştır 

Trabzond::ki karayolları 10 
uncu bölgenin kıymetli b:ıkım 
şefi yüksek mühendis Abdi A· 
kören ık bizimle birlikte. Bu· 
raları kar15 karış bilen yol ar 
kadasımızdan cok isti!nde c.Jj. 
yonız. 

llop:ıd:ın :ıyrılah çok olmadı 
Ça\1\15111 köl il ch·arındayız. iş. 
te yol kenarında bir askeri Mr 

:rY™_..,EE'"'ı""··--"'i~ı.t:lll".7 •• '111-WRlllZS*-wE'WWQlil.mıll."lv.Jl1llll!W'CO""!::ı.-e .. ~. _,,,,._,,..,,,.,......,i·"''*""··,,,_··-,,· w:ı:e-.. _,.,, . .,,,,..., _ _.,.-~. 

Uopa K:ı) makamlık bln:ısı 
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R• iıede olduğu gibi Çoruhta 
' da eskiden gurbetçi~ik var
dı. Halbuki son senderde iktı
sadt ve içtimai şartlar delti'S· 
mi5 ve harice isçi ;:;itmesi şöy
le dursun mahallinde bile iı;çl 
tedarikinde :zorluk çekilmcğe 
h:ıslanmıştır. hkk zam:ınlardn 
H.op:ıda on liraya amd~ bulu
namadığı görülmüstür. Bu de
ğişiklikte Çoruhun bazı kısım
Lırının çay sahası diye ayrıl
masının tesiri olmustur. Bu 

sene Fındıklı, Hopa ve B:ı_rçka

da çay ziraatine en eh'erişll 

yerler ziraat mütehııssısları ta
rafından a)•rılmış ve ziraat mu
allimleri köylüye rehber olma-

ve 

ya başlamı~lardır. İlk hamle
de on beş bin döni1m arazı <:ay 
için ayrılmıstır. 

Bugü':lkU şartlar :ırasında 
zalen küçük arazi s:ıhiplcrı aç 
k:ılmltlar. Arazi vergisi rek 
azdır. Yol vergisi k:ılkmıştır. 
tş :ır.ıyanlar için Murı;ul b ~kır 
madeninde imkfınl.ır bulul!'l• .ığu 
gibi ormancılık, hayvancılık ve 
inkisar halinde bulunan mey
vacıltk da geçim imkiınllrı te
min eder. 

Çoruh halkı umumiyetle ka
nnca gibi çahşmağa alışıktır .. 
Hemşinlilerin yolda yUrlirken 
bile boş durmayarak çorap ür
meleri bunun hoş bir mis:ıli
dir. - - - --- ------

Eti 
l.\t urgul baı..,r isletmesi ıtestslerin den 

ank 
ı, 

urgutı Ba 
etmesi 

ır 
Coruh' n 

A 

ava 1 
(Cajı '7 ,ncide) 

1951 y,ılında faaliyete geçen 
1milyon lira kôr temin 

işle tine . 
ediyor 

yılda 10 
Süper fosfat 
Fabrikası 

Bakır madeninin gaılerinden 
istifade etmek surctile 

yurdumuzun doğusunda Ço-
ruh topraklarında muaz. 

zam bir işletme faaliyet halin
dedir. Illrçoklarımız.ın adını bi· 
le duymadığımız bu modern iş 
!etmede toprak altı cevherleri 
mir, değerlendiriliyor ve her 
yıl memleketin kasasına mil· 
yonlırca lira akıtıyor. Burası 
Murguldur. Murgulda, insan a
yağı değmC'miş dağlar içindeki 
cevher, yüksek nisbette ihtiva 
ettlgi baktr ile bu memleket i
çin bir varlık, bir nimet olmuş. 
tur. lctiba:ıkın Murgul bak'ır i~ 
letme ve onun fedakiır men· 
supları, gördükleri hizmetin de 
rceesiyle mütenasip bir gurur 
ve Utihar b.~~i du\·makla haklı 
dırJ:ı _ .. 

ve 

Yat:ın ekibi, ftJurgul işletmesi müdürü 

600 gram gumusü lhth-a cdi· r---:; 
yor. Satış yapılan mcmlekeUer- ı G 
den, nltın lkrcli h~sap:anarak 
aynca alınıyor. Bım memleket 
Jer ek- clektroanaliz il~ altını a 
yırıp iade cd;yor 

GünlUk :Stih1JI 30 ton kadar 
dır. Faltat bu ıPami kapasite de 
ğildır. 'Fabrik1nın bazı kı!itm 
Iarı noksan çalısıyor. B:ı nok 
sanlıkl.:ır dn ynkında g .. derile 
cektir. 

'Kadın - erkek ,nisbeti, okuyanlar 

okuma bilmeyenle 
ve 

1950 seçimine göre Çoruh viljyetinin 174,511 nüfusu var
dır. Toprak genişliği 7,9C8 kilometre murabb:ıı olduğuna ı:öre 
nüfus kesafeti kilometre murabbaı b:ışına yirmi ikidir. Çoru
lıun merkezi olan Arh'İn §ehrinin nüCucıu 1927 dC' 2943 iken, 
1935 de 3512, 1940 da 4589, 1945 de ,3936, 1950 de 4:>47 olmuş
tur. Vilayetin ikind bliyUk §ehri olan Iropad:ı nUCus vaz.iYC'ti 
şudur: 1927 de 2576, 1935 de 2884. 1040 da 3427, 1945 de 3508, 
1950 de 4383 _. 

Viliiyetin nüfusu şchır \'e köylern şu şekilde :ıyrılır: 

Şchir!l'rde ırnylt'rdc 

--·---
Arhfo 4,547 13,875 
Ardanuç 428 18,758 

P~rçka 2,339 22,080 
Fındıklı 2,2!18 8,0)8 

Hopa 4,388 22,750 
Şavşııt 1,541 39,361 
YusufC'Ji 812 32,376 

l'ekıin lG,353 158_.158 

1950 ınüfus &ayımının neticeleri 'henüz tasnif olmamıştır. 
~945 sayımı esas olara k alınırsa, o ıamnn yekunu l.59,328 ıolan 

nüfusun 76.0ST si erkek, 83,24 l i kadın olıfı.ı~u görlilür Er~ 
(De.amı :l! ndılc) 

Trabzonda kurulmak istenilen 
süper fosfat fabrikası Çoruh
luların ve bilhassa Hopalıların 
<'n heyecanlı münakaşa mevzuu 
dur. Hop:ılılar, Trabzon limanı 
na her gün yapılacak karn nak
li)'alının büyük bir yekun tu
tacağını ve fabrikanın Hopada 
yapılmasının masrafları in:Hre 
ceğinl ve her şeyi kolaylaş'1ra
cağını ileri sürüyorlar. Yaptık
la hesnplara göre Hopad'l ku
rulacak fııbrika dünya !iatları 
ne rekabet edecek bir m:ılivet 
temin edecek. halbuki fabrıka
nın siy:ısi nüfuz tesirile bıışka 
ibir yerde kurulmn;ı, saknt 
doğnıasınıı ve lktısadi iclpla ra 
aykırı bir surette çalışmasına 
sebep olar.,ktır. 

Mey\·acılık rn 
D:ı!ctlık 

lık kıır<ıt:ırı ih~·o edıhd~ ve 
çok rağbet gurt:rl'k. umumi 
b!r merak halini almıstır. Co
_ruht:ı ipekçilik imkanları da 
vardır. ŞimdJik ev ih•iylrına 
gôre koza yC'tişt~riliyor. Bursa
dan tohum yetiştirilmesine te
şe'bblis edilmlııı : ,. 

Yapılan tecr..ıb"ier Yusufelin 
de pamuk yetişebıleceğini de 
ispat etmiştir. ,Conıb sahille
rinde balıkçılık mühim bir yer 
,tutuyor. B11lıkı;ılık inkişaf is
tidadı eoileriyor. 

A. E. I". 

----17 

.Mektebe devam nisbeti bakımından Çoruh 
T iirkiye ,birincisidir 

Çoruh vilayetinin merkl.'Z kn
zasın".l:ın başkn altı kazası 

\'C 285 kô.> il \'ardır. füiylerden 
l 17 sinde beş yilzdcn )'ukan 
nüfus vardır. 

!:us hududu boyunca uz.anan 
bu dağlık ve ormanlık v•l.8Ye· / 
tım;!:le e.skl1en okuyup yuma 
nisbeti çok düşktindil. Dugün ' 
halk ec!:ınle~in acısını duyuror 
ve ye.ni ne'ili bılgi ile teçhiz 
(!tmeğe kıymet veriyor. Hemen 
tıer köyde mektep vardır. Tnh 
sile nrzu ş!ddeUidir. II.llk mek
tep binaları vllcuda getirmc.'k 
ilze11e sıra b~kll'mcğe razı ol
.muyor. Ve htikCımeUe işbirli
ğine ı:ir•şmeğe hazır bulunu
yor. M'.'ktebi bulunmıyan koy· 
lcrde günde birkaç kilometre 
yol giderek dij!er köyün mck 
ıtf'.bine dc\·am edenler var-
dır. Mesafe ve :fenn yo~ 
ve hava şarUnrı mek· 
tehe devamı aksatmıyor. Garp 
'·ilivf'U!'rinde ayni şartlar kar 
~smda mektebi ihmnl edenler 
<laha falla bir nisbet teskil edi. 
yor. Kızlnrın erkekler gib ' 
nıel:tehe dev:ımına da hiç it' 
raz yok!ı.:r 

('oruh vilive~indc ö[:retmenl 
2.29 '\'e eğitmenli 38 ilk mek 
tep ve beş orta mrktcp \'Dr· 
dır. Ardıınuç kııı:ısında bir or
ta mr '<fefl bina~ı yaı:ııl·vor. 

Yusufeli kaz.ısında orta mek 
tep binası meydana getirmek 
üz.ere bir cemiyet kurulmuştur. 
Vil3yette bir lise kurulması 
içın tC'}ebbıhlere glrlştlnıistir 
:Milli Eğitim Bakanlığı l!l53 
}'ılında bu mrsC'lcnln ele alı· 
naca!' ını \•a'detmişUr. 

Viliıl•etle i<:-rkck Sanat Mek· 
ıtebl, Akşam Kız Ensutü:;ü, kız. 
hır:ı mahsus yedi gezici kursu, 
altı demirci ve marangoz kur. 
su fnalıye'tedir. Çoruhun mrk 
'tep hocası 'k:ıdrolarmda 555 
!kişi t:ılışıyor. ?.lektebl' de\·am 
den tale'>~nin yekunu 20fl0~ 
tir. Tahsil çağında bulunanlar 
ar:ısınih mPklC''l-ıe de\"am !'den 
le~, n n i~brti yiii".'le 93 tür k i , 
bJ!iin Turkiye iein birinci sa· 
~·ılı"ıi'ir. Garbi ve ml'l'kezi A
n:ıdrylrı-'!a mek'f"..,<;' 'z küeiik 'köv
lrr h-.'~ı . ı:-rıcukhrının mf''lt•rp 
siz kıl'T!ıı;ıoıı tabii bulfo~u 'lı:ıl· 
df' ('orulı:ulnr :vnz. kı~ drmire 
rck üç klomrtrl' ml''>afl'd" 
yerl"'n'en m•lrfoplere dı-va!l'I 

1ııhc;ile ne ka:'b.r kıymet ''er 
dikle'"İni belir'iyor. 

('oruht:ı mC'ktebc de\•am y:ıl 

nız bir knnun1 mecburiyet \'e· 
ya bir gö,.en:-k diye df'.':il. ik 

mu,•:ıffak olma. 
iyi bir S~\·iyeye 

yi.i':i::lm ~run bir vr.'lıtası diye 
kabul e'.lilmi~tir. Viliyct hnlkı 
içinde ')' ak,··k tahsılc rağbet 
edenler gcr..:Ş bir nis'-ıct teskil 
e-divor. 

Cennetten bir 
:Parca ,: Fındıkh ·• 

CCas-ı 2 nclde) 
.Palamut, İstavrit, Kılıcın en 
.ne!isine kadar hepsi var. Ve 
bedava denecek kadar ucuz. 
iste 'bir kons<rva fabnknsı 'ku
rulacak yer. Ufak da olsa bir 
'im:ıliıthane kurulursa hem is
tihsal artar hem de~erlendiri
lir. En ucuz. ş:ırtlar altında kon 
ser\'e el1e edilir. Fakat ne ya
"Lık ki halen istihsal ~ilen ba
lığın fnzlllsı denize dökülüyor. 

Yunustan iptidai 5ekilde yağ 
da çıkarı1ıyor. Odun :ıteşleri 
üzerine yerleştirilen büyük kn
zanlarda Yunuslar kaynalılıror. 
Erirrn yağlnr ter.ekelerle sev 
kediliyor 

Fıniıklının ltir de meyvacılı
ğı var. Po~.akal. mandalina, ci
ma. :ırmut hemen b~r evin bah

çesinde yer almı5 Rus cinsi ta. 
bir edilen \•e bu mıntakaya 

mahsus leıiz armudun kilosu 
tam on üç kuruş. 

Fındıklının sakinleri hepsi 
hayatllrından memnun. 1ş ,i~in 
dışarı gidenlerin azlı~ı da bu
na bir iıarct s:ıyılıyor. 

Fındıklının bugün h:in en 
mühim dav;ı~ı. burası Yusufeli 
µzennden Erı.unıma bal;lıı)'tıeak 
yolun yapılmasıdır. no~unun 
C'n mühim merkezi addedllC'n 
Erzururnu en kıs:ı şekilde' _sıı

lıile bağlayan yol da budur. 
UU )'Ol yapılm;J, basta Çoruhun 
ze) tin ve dil':er m:ıhsulleri ol 
mak üzere bu mıntakanm b;ış. 
lıca mah~:.ılleri içerilere ul:ış. 

mak im':iırına kavuşacak, Er
zurum biilgcsioden hulıubat ve 
hay\•an nıı.ldh :ıtı da en c'kono
il!lik Ş 'rt!.:ır iç.ioı<!!'.' s_alile ul : s
mak imkanını J::ıl:ıcaktır. Fın 
dıklının ekonomik bakımdan 
talirJ bu yol3 bağlıdır. 
Fmdıklıda bir ortaokul var. 

Halk okumaya lıevc~li'1ir, Ort:ı 
okulun y:ıpılm:ı<;!ndn hal.'mı 
büyiık )'adı!!.1ı olmustur. O'.tu
maya dli~'<Ün olan Viçdil!:'rdt n 
bir~'.: kt."~"'li innnhr ye•is
miş'ir Ilirçok r~r"1"r de !ııı
len yük,;cl> t::ıhsil g!r"r.!"kledır
ler 

Şehrin elek! r!ti hldro tt>sis 
ol.ırak yeni yapılıyor_ Suyu, 
h:ı\'ası vr ye~.! . bereketli top
ra~ı l!e nn1ıklı yurdun cennet 
klise~erindcn bıridir. 

Kemal A \'ıD.\R 

t'.4 T.1ı/\• - Conıh ITAı·l"sl 

Arh:ui 

r 
ora 

R 
rındtklıyı ceı:ip de kah dağa sııp:ın, kah kıvrılara'k ~ene sa· 

hile inen yol sizi Arhaviye ulastırır. Ilirbirine kucak aç
mış dallar f>azan g~kyüıü ıilc gJılerinh:.in arısına :ı.·esil bir örtü 
CC'ker . .Sahilde güneş vardır. Yukarılarda başı buluttan yaş
maklarb örtülü dağlar. Yalnız. yeşilliğin :ırtık çıldırdığı bir 
iılenıe d:ılıyor. Ru tılgın yeşilliğin ~>Öğrilnde yer yer mermer 
ren'Jtlli 'bir ışık halinde çakıp ka~'bolan temiz. köy e\•leri var. 
Burası Arhavidir. Arh:ıvi bir nabiye1ir. 

Arhavi, merleb~sl küçük olmasına rağmen eşsiz ı:ü:zellik
leriyle hiitı.in allikayı üıerinc toplamış ve şöhret yapmış. l~m
salsiz plijı. şölıretini 'temin eden cihetlerden biri. 

Bi:ı:c Arhavidc anlattılar: nefik J(oraltan Çoruh Valisi 
iken .bütün lıos vaktini Arlıavide, bu sihirli güzellikl~r ale
minde ge;irirmiş. B:ılığı, ycsi11:4i, p!itjı, hl\'nsı, suyu ile Ar
hıı\•i Koraltanı teshir ctmis O ıaManl:ır Çoruhtan Arlıavi~·e 

!'imek bir mesc!e o!duğu lıa11e l{oraltan her güçlüğü göze 
almakt:ın ç:-kir..mezmis 

!Kimhilir, şimd~ Korallan, Ankaranın huı:ın kısındıı, tat
sız y:ııında Arhaviyi nC' kadar anrordur. B!'lki de tJoruh va
li5i k:ılm:ıya r:ızı idi.. 

a 

Çoruh \'iliıyclinin bir hususi
Yfti de he{ tarafta bliyük 

bir emniyet hüküm sfirrnes dir. 
Bu \'İlfı}'l'tin insanl:ırı birtıirl· 
nın malını aşırmağı ayıp Sl· 

• e e 

Tek ıtük ıhayvan ıhırsıilıkları

ına tesadüf 1edili.r. Fakat ıbu 
dağlık ve .o~maııltk .sabada bay. 

(Devamı ır uncuda, 

il 

,,or 

o erI ve • 

Vl' 

Böyle bir ih:ıre'keti bekleyl'n 
ve bugün dahi o~kilikte <:ok 
merak ,.e be\·esi olın gönüllü
ler:e karsılaŞtık. Bunlıırd:ın bi· 
ri Adalet oteli sahibi Adalet 
Yavuzdur. On üç senc-dir ot<.>1-
cilik yapan bu Art,·inli vatan
daş bütün dikkatini ,otelinin te
mizli!ine l>aelamıştır. Kendisi 
ıo 'kadar 'titizdir ki otelin yatak 
çuşafl:ınnı hergi:ln kendi e'li\•lc 
d~ğişürir. m~H konforlu olma
ma'kh beraber her köşesi çiçC'k 
~ibi te~iz!lir. Adalet Yavuzun 
güleryüzü ve her müşterinin 
hi::metinc biuat koşması hu 
müstesnıı yarndılıst:ıki vatnnda
şımıza muhitte derin bir itib:ır 
kazandırmıştır. Adnlet Yavuz 
otekilikte ders alınacak bir 
örnektir. 

Çoruhun dığer otelleri mev
zuunda Çoruh Palas ve Vatan 
otelleri zikre şayandır. 

.lllrslrf:inln tişıkı otelri 
Adalet \'a\'Uı 

Hükumetin yol ve 
Su vard!m!an 

lik bir kısmı ıiçin 'bakım te
minine başlanmıştır. Yol ins:ın 
tında ltullanıl01ıı.k üzere dlirt 

ıkamyon, iki ,kon,presiir, dört 
roulıtelif .vasıfta yol makinesi 
ıve lbir 4ee,P gönderilmesi ,bek· 

Ieniyor. .. 
' 
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Yazan: 

KEMAL AYDAR 

•• yoıumuı Hop:ıy:ı ~idiyor. flus 
hududuna l3 kilometre ka 

lınc·:ıya k:ıd:ır ilerliyerc{:iz. Fın 
dıklıd:ın :ıyrıl:ılı epeyce oldu. 
Şımdi bir dağ :ıolund:ıyız. Bir 
pllito:ı :ı tırnamıyoruz. D:ıh:ı 
) iik~ck d:ıi:ların başı beyaz du. 
m:ınlarl:ı örhilii. Aş:ığıd:ı dc

r-n ııçurııml:ırın dıbınde ırm:ık 
J.ır ;Jl<ıyor. il er l:ır:ıf orm:ııı 
B:ılan çok ytikscklrrden ı;ahılı 
;::öl'üyoruz. Bır şerit h:ıllnde 

ıız:ınan pH\jl:ır, birbirinden 
çok uı:ıkl:ır:ı gilmi5 kôy evleri, 
:ığ.1çlar, yollar, yollar, her bi· 
ri ınsanı içeriden çckıp bura
l:ıra b<ığlamak .çın sankı bir 
ra1ibe ~arış na çıkmış ... Yolu
muzu köylü kızlar kesiyor. Bi· 
ze .ıL,jttıkl:ırı s"pclll•rdcn :ır- ı 

mut :ılıyonız. Sırtında, topl:ı· 
clığı çalı çırpı ile e\in yolunı:ı 

tutan ihtıyar. cefakeş köyhl 
kadınl:ırlJ se15ml:ışıyorıız. ln
sanl:ırı ın~;:n:ı y:ıkın. t:ıbi.ıU 

crnnct, ihtis:ım dulu b!r yurl 
p:ırç:mncJayız. llop:ıy:ı gidiyo 
ruz. 

Denize doğıu ııLan:ın )C'jİI 

b ır burundan dönerken Hop:ı 
r.öriindü Hcmrn ul:ışac.~kmışıı 
g.bi yJkınclı F:ıkııt biz yine i 
çcrilcre d:ıldık. Vfidiye indik, 
tekrıır d:ığl:ıra çıktık Bunıd;ı 
yoll:ır o kadar gıırip ki .. Mcse 
15. bir köprü ile bir vadinin 
hemen öıc y:ık:ısına geçmek 
mlimkün ulcJuğu h:ıldc, ort:ıd;ı 
köprü olm:ıdığı için lfl içcrilc· 
re d.ılıyor.>ıınuz \'C \i'ıdinin mii 
saıt bir _yerinde yol k:ırş"ıy:ı 
atlıyor \'e anr..<k bu şeklldC' yol 
uzatılnı:ık suretile bir \"iidi)·i 
ı:ıcçmek k.ıbil oluyor. Şimdi 
bir noklad:ı. Sümılledc yapıl:ın 
bir kiiprü ıle yol hir fın<hı 23 
kılometre lıinlrn kı;;:ılnc~ık 

Hopay:ı varınr:ı krndinıizi 
medeni bir fılcmin kurağınd~ı 

bulııyor~unuz. T:ıbiat güzelliği 
Hop;ıda h:ırik:ı h:ılindc ırcellı 
clmtştir. Yilkscklerdcn kopup 
gelen yeşil dağl:ır s:ıhile ınınce 
birdrn 'k:ıl boluyor \'e geniş bir 
koy meyd,ına r,rliyor. Bu ko· \ 
>Un sahilinde inc:ı t.ınelrri gi 
bi sıra e\'led, binaları ile 1-1() 
p:ı şehri yrr :ılıyor. 

llop.ılılar, hudut şehri olma
nın \'erdiği hıısususiyet içinde 
:ıyrı bir ruh c;:ıgl:ıınlı[:ı \'I' b:ı 

ı;irete s:ıhiptırler. K.1r:ıdeni1.li ol 
m:ııın vcrcli~i cnıılılık yanın· 
cJ:ı hudutta bulunııı:ık llop:ılı· • 
l:ır:ı iiylec;inc ıkrın h:ıslctlcr V<' 
uvaıııklık \"rrıııiştir ki lloıın I· 
~anlı ins:ınlimn hir k:ılt'si h:ı ' 

(})c\':llll l 111 U ll l:lıtl.ı) --

t>iriıı llup:ıda lıir cadde 

'\ 

llarilıa güıd!Uı ler diyoırı Çoruh 

.A 

Güzel hudut vilayetiınizin üyük bir istikbali vardır. 
Çoruh en ı,:ıizcl nı.m2:ır:ılı vl· 

Hiyr!l1..1·inıizclen biridır. 
\'üksek dağlar, orm:ınl:ır ar:ı· 
sıncla çok iyi \'e mııtedıl ha\':ı· 
Jı i:.tir:ıhat kösrleri 'e kış 
~portı yeı-INi vardır. Yaı.ın ~:ı· 
illrrde nefis pHıjlard.rn islif:ı· 
f:ıde edilebilir. 

Ç:ırlık tam:ınınd:ı Art,in biİ· 
tün Husy:ının en müstesna s:ıy 
fiyc ycrl<'finden biri diye la· 
nııımıştı. Çar \'e Çariçe ve nus 
yanın en ileri gelen ad:ımlıırı 

zın Arlvine gelirler, bu mtis· 
lc~n:ı iklimden i~lif:ıdc ed('r· 
!erdi. 

Hi ı· ~t·hiı tlc' 
niı\.;:ıç ildim 

-· 
,Aı'l\'ın diiny:ııla nıisli olılll· 
, yan bir şehirdır. Yüks<'k 
lbir d:ıf;ın sırtları iizerine bi· 
na eılilmişllr .. \luhlclıf kısım· 
hır arnsınd:ı bin mctrcdcn f:ız 
l:ı irtifa C:ırkı vardır. Böylece 
:ıyni şehir içerisintlc birkaç de· 
ğişik iklim hliküm slircr. Aş:ı· 
ı:ıı m•ıhallclcrde inrir \'e üzüm 
'rin. c>lm:ı \'C armutJı)rın kemale 
eldiği sıralarda şehrin yuk:ırı 

kısınınd;ı dutlar, kirnıl:ır kc· 
mali' gelir, hariçten ~rlcn mi· 
afirlrrc ayni tabak içincJc 

muhtelif mevsimlerin mt•vva 
l:ırını ıkram etmek Arl\inJilc. 
riıı pek hoşuna giden bir şey· 
dir \'e şimdiden bu hrıl mrm 
le kel ölı;ıbliııdr '-uhret k.:ıı:ın· 

d.ır nkmış ikcn, .sım<lı dört 
bın beş yuzıliır. Haj:(hf't uyanın 
ra, niılu~.11 tckr:ır yükse!C'cck, 
oteller, pansıyonhır mcyd:ına 
gelecek lir. 

Artvine lns:ın fıdcta :;önül 
\'eriyor. BurJdan btemı)·erek 
\'c yJkınıhı tekrar grlıneği ak· 
lımız:ı koy.u:ık ııyrıldık. Çok 
girintili dağ yollarını dolaşır· 
kcn. şrhir defalarla gözümiiz· 

den k<l) boldu. Yolun dönüşle· 
rinde bu hoş \'e garip dağ şch· 
ri tekr:ır tekrar karsımıza çı· 

kınca, bir se\'gili}e bir d,ıh:ı 

k:ını~ıııus gihi srvindık. 
Arlvinln güzcllHH yalnız t:ı· 

biat s:ılı:ısına :ıit değildir. İn· 
s;ıııl:ırı d:ı munis, s:ıkin \'e iyi 
huyluılur. Aksanı yemeğini De 

' Yoıon: ~.:~ 

ıt. E. ı: . 

•• 
si turiı.nı lr~kil5tımızın \'e ge· 
rek Çonıht:ıki resmi ,.e husu· 
s1 te~ekküllerin turıınıe es:ıslı 
bir d:ıvn diye s:ırılmal:ırı le· 
menni edilmcğc !ayıktır. 

llupoıda 

J.im:ın 
nıokrat Parti ,le Halk Partiye 
mensup :ı rk;ıd:ışl.ır :ır:ısınd:ı 
t:ım bir Ahenk içinde yediği· c oruhun en başta gden da· 
nıiz \"e hep brr.:ıbcr nese ile gll, ~ val:ırınd:ın biri Jlop:ı Ji. 
liıp sö,> lccl ığınıiı uıman, parli ınanıdır. "Burada rmın bir Ji. 
münascbctlrdnin bütün menı· man meyd;ına ~elir ve modern 
lrkettc böyle bir örnekte ol· yükleme \"e boşaltma imk5nl:ı· 
nı:ısıın c:ıncJ.ın diledik. Parti rı kurulu rs:ı, Hopa Çoruh vi-
ga7.flClerıncle yapılan mUn:ık:ı- hiyctindcn b:ışk:ı Kars kısmen 
şal:ır da edep ve nezaket tl:ıi· Erwrum vlliıyetleri için tn 
resindediı;. ı mil·•.it ihraç limanı hallnı- ge-

Çoruhun istikbal inde turi1.nı lebilir. Eı·zurum ile açılması 
herh:ıldc nılihim bir yer oynı· kararl:ı5mış ol:ın yolun, Erzu
y:ıc:ıktır. ~rek resmi \'e husu ruın için Rite • İspir yolun· 

dan d:ıh:ı kt'Slİrınc \'ı~ y:ız lo~ 
geçit \'erir bir tran~it yolıı <>· 
l:ı<':ığını Çoruhlul:ır söylliyor· 
l:ır. Ve bunun prop:ı:;:andasını 
r:ıpm:ığ:ı llizum olmadığını. h:ı· 
kik:ıtin kendini gö:;lcrcreğini 
ileri sürüyorlar. 

Daha şimdiden Hopad:ı üç 
trlılli miihinı hareket vardır ki 
bunlıır d:ı h:ıy\'ııncılık, ornı:ın 
cılık ve lı:ıkır m:ıclcniclir. 

Jlop:ılıl:ır buradan :ıltmış • 
yetmiş bin b:ış h:ıy\•:ın yüklen
diğini ve bu yckünun cl:ıha 
şımdl<len dil(er bütün K:ıra· 
deniz iskelelerinin yckünun· 
chın f:ııla olduğunu söylüyor
lıır, rğrr linuın yapılır ve m:ık· 
s:ıcla klifi vapur geleceği belli 
olıırs:ı, ~cvkiyal ınıkt:ırı çok r:ız 
la yüksclelıilir. Rugün için llo-
1ıaya verilen kontenjan, çok :ıt.· 
dır. içerilerden bur:ıya gelen 
har\·anların naklinde zorluk çc 
kiliyor. 
Hayvancılık bakınıınd:ın su· 

r:ı~ını unuım:ımak lazımdır ki 
Erzurum. K:ırs ve Çoruh vilfı 
yctlcrinclc hay\'ancılık bu_.;liıı· 

kiinden çok fazla inkişaf pryd:ı 
~Jnıek islidadınd.ıdır. Bu t.:lk 
dirdc Hopa".:"\ ıhraç iskelrsi o 
lacak, hay\":ınlar ve h:ıy\':ın m.ı 
mul5lı şimd;t.ı ile kiy:ıs k:ıhul 
ctnııyrc<-'k derereılc ıırtabilc· 
rC'klir 

ili 

De\ :ımı 8 inddc) 
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Co 1 a esen 
milli h1av 

Çoruh v,J[ıycli mcmlrkclm Si· 
m;ık karşı <'n sağlam mti· 

d:ıf:ıa kalclı•rinden birıdir. UJ· 
na sebep, :ı.ılnız arazinin sarp 
olm:ı~ı deGil, bılhas.<a h•lkın 
çok metin seciyeli olm:ısı ve 
dış:ırıdıın g('lebilccck tehlikc
lt're karşı clnima uyanık dur
m:ı,ıılır. Çoruhlul:ır, kısmen 
,yıll:ırca Hus lşg:ıli altında bu· 
lunm~şlımlır. Bulunmıy:ın llo· 
pa gıbı )erleri hdkı. iş bulmak 
\"C' tıearC't etmek nı:ıksacliylc 
Hıısyad:ı bir z:ım:ınlar yıll:ırca 
\':tkit ~rı;irmiştir. Hıı hallrrin 
nt'tircsi, \'İlliyet halkının bir 
trırafl:ın füıs~ ayı yakından t:ı· 
nım:ısı, d ığcr taraftan onlar:ı 
k:ır~ı hiç bir nc\'i yılgınlık his· 
si duym:ııiı:ısıdır 

Grçenlcrdc Hopa \'e Arl\ıni 
2iyarrt t'deıı Amrrıkıın Büyük 
Ekısı ~lr. l\lc Ghcr or.ıd:ın bü 
~·lik bır h:ı)r:ınlıkla dônmüş· 

1 tur. Sov:ıct ıopr.~kl:ırınd:ın bın. 

... _ 
meli 

c-cr mil Ul.Jk nıcınkkrtlcr· 
tle h.ı nı trhlikes:!lc \ ·r bunun 
nc li celerinc kıırşı panik hıs
lcrı bıı lundugu halde drınir 
perdenın l~ yanı b:ı~ında yıışı
y:ın Çoruh h:ılkının tam bir 
huzur içinılr ı~lcri~ le, giiçlcrile 
nıc~~ul olduklarını. lrlil.kC' ih
liııı:ıl i ııi hatıra bJle getirme· 
d ikler.ni. bihlc bir ih'ını:ıl gc 
Jip ç:ıtlıJ::ı lıaldtı neler yapa 
r:ıkl..ıı·ını iptid:ıtl:ın k:ırar wr· 
mış olılukl:ırını scrır giirmÜŞ· 

lloııa Hclt•diyc Jlei;;i Osnıan Osnı:11ıata11ğlu 

tur. 
Jlu melin nıhıın nıukcmmcl 

tir tcmsılcısi sıfatı ile Ameri· 
ka ı.cfıri llopa bclrcliye rci<i 
.osm:ın Ağnoğlu• ile görü::· 
mckten bliyllk bir Zl'\'k almıs 
w dün\'oi yüı.ünde ~rrc mukıı. 
vemel aıminl en güzel if:ıde 
ctlı•nlc•rden birinin bu be1edıyc 
n•ısi oldugunıı siiylcmlştır. 

ı-;kıbimizlc brrab<'r Hopayı 
u)aret cclinrc brl('cliyc reisi 
ile t.ınışmıığı çok nıcr:ık cttik. 
K:ırşı111ızcla cidden mctın ruh· 
lu bir v:ıt;ınclaş bulduk. 

Osman Aj?aoğluıı:ı drclım 
ki: 

.\nırnka st•ririnc ne de
diniz. ıl<' bu kad:ır h:ıyranlık 

dııvdu? 
nrlediye reisi t<'\"3ZU jÇİndc 

şOyle ce\ :ıp vcrdı: 
Zikrc d('ğcr hiç bir şey 

sö) lt>medinı. 
lsr:ırırnıı üıcrinc şu izahatı 

\"erdı: 

' 

Am<'rika sefirine şu lıikiı· 
yeyi :ınlııttım: Bir v:ıkit iri ya" 
rı, dev gibi bir ad:ım \·armış. 

Pala bıyıkl:ırı ile gayet hey
betli giiriinürnıii~, fakat bıı 
koc:ı acJam uf:ık tefek yapılı 
bir kinı~edP.ıı çok çckinır, lir· 

(Denmı ı ı iııddc) Çonılıun 1'olıı nerta s11y111111n sihirli gii1.dliklule johı d di!ji 

llvp:ınnı ~·anıı;lu tii) fuıdc gelip ı;etc-nl bu tieJ.iJ de r.el5mlıyorlar ... 


