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A nne l er 

BABY O. K. 
8 \'ıtamlnli Hol!Anda sütu çocul!unuzun ideal 

gıdasıdır. Her Eczahanede arayınız. 

Fialı 350 Kr~. __ I 

Churchill il• görüştü 
Köprülünün de bu unduğu 
mülakat 15 dakika sürdü 

Kraliee 
...> 

Elizabetb , 
kabul heyetimizi 

~~~~~~~~~~~ 

bugüıı 

edecek 

Temaslarda Kore dur um ununda 
görüşülmesi muhtemel 

Edeıı'le yapılaıı te11111sl((1•d11 IJ1111daıı 

so11ı•aki göı•iiş11ıeleriıı esası ıesbit edildi. 
llımıı! ıtııha l>ırlıd:dın '\ 

da ilk defa bulunmuş olmaktadır. 

Deve 1 İngiltere, Ba bak~n Adnan ~IeJ!dereslc, Dış t teri Bakanı Fuat Köprülü, İngiltere nıısbakanı Win ton I 
CburC'lııll \"e Dış l leri Bakam fülen'le ~aptıkları görüsmelcrde samimi lıasbihallerdc bulun-

muşlardır. Resimde Churchill; Menderes lC Köpnilii ile beraber görülü)or , 

Londra, 14 - Ba~bakan Adnan Mende
res, beraberinde Dıs İşleri Bakanı Prof. Fuat 
Köprülü olduğu halde bugün Downing Street 
10 numaradaki Ba~bakanlık binasında İngil
tere Başbakanı Winston Churchill'i ziyaret 
etmisJerdir. Bir nezaket rlyarcti feklinde va
sınandmlan bu ziyaret 15 dakika süt·müştiir. 

Bu suretle Atatilrkiln 1923 te Cumhuriyeti
mizi kurduğundanbrri iki Başbakan, Lonrlra-

Bu sabah saat 10 raddelerinde kadın, er· 
kek kalabalık bir halk kiltlest Daşb:ıkanın 
gelişini görmek üzere Başbakanlık konağının 
önünde birikmişlerdi. Önünde bir Türk bay
rağı dah:alanan siyah bir otomobılden inen 
Adnan Menderesle Prof. Fuat KöprUlü, bina
dan içeri girmeden cwel basamaklarda dur-

( Yukanki fotogral radyofoto ile almmışt1r ) Güdü!~~~k 1 İran teklifini 
Ahmet Emin YALMAN 1 R dd tt• 1 L 

Başmuharririmiz, A. E. Yalman' don tef sizle 

Ha~~~ bir 07 ~11r: ·Ya bu de- e e 1 oııdra 
d .l g~tnıclı, ):ı bu di)ar- C 
g~ı" g~lmclı!. deı·lcr. lli)nrdan ı Aııoclattıf l'rtıı 

görüşmeleriııe 

bir lıav a hakiın re ~~Pı:;:~nıkd~n. o!n_ı:ıdığına gö. t Lond~~ 14 - İngiltere buf:Un 
d(', ımızı ıilkac:ı ız. r:ına onderdi 'i bir notad:ı bu 
'laJ<'lı &ıılnırğe <lc\:ını cdeccgiz. memleket Başbakanı Dr 1\1 d 
. nnı gulmek usullerini tlcf,i dıkın 1nglliz ı · usa 

~~nı;elğc \cöl) ile tlrmeğc de uZ: uı_cıtı ile ilgıli- oı~~:k Pı~!~r s~~~ 
c:ı ız. le usullere \'llrmak dUğQ son mukab"l t kl"!l 

ıorunda) ız ki 5:ınınııza, erdimi- delmiştir. Keyfi;et ere~m~rl red 
~e 14)1k ol un, memleketin 'iik- fıllerden Öğrenilmlşt" mah· 
~C'k menfaatlerini teminat nİtın- İranlı lider. bunda~r·7 ı:G c a tutsun... vel gönderdiği bir n ey· 

isler kôtu) e gittikten sonra utlaşma yolunda ilk :~d!i bır 
liahahatln kimde olduğunu nnı'.i- lngllterenin salı "Ünün k a~ak 
t ı rınak hiç bir fo~da trmin et- 20 milyon sterlin o tutar~nd a ar 
tncz. Ebecli bir \arlığı olan bir ~.kaparo. mahiyetinde bir a ve 
tnlllctln mukadderata, her aklına odemesin! şart koşmuştur para 
~I eni hiç ~lisllnmeden yapan de- İran hükumeti, İngiliz· hükQ. 

• dolu bır ferdin hal'C'ket tarz.ı- <Devamı Sa: 5 Sü: 4 ~'e> 
na benur bir ljekilde, hi si fc\·e. 
rantarla idare edilemcL ( H 
. nır dcmokra 1 1 teminde lk- , , P, 
!ıdora da, muhalefete de. l\JccJl-

e de, ba ına da düşen me 'ııll- M"ll f k'll • 
h eller \"ardır. l''akat bunların 1 e ve 1 en dün 

cp inin iıstfinde de mcs'ulh·et 8" 
:
0 ~Yanların ıııs ,e ihtiras ;rı- lr foplanf ı y f 1 
~~ne kapılmamalannı, ollh;ı a ap 1 ar 

saıniıni 

f ngiliz gazeteleri, Türkiyenin Milletlerarası rolü ve bunun 
inkişaf ihtimalleri üzerinde mühim yazılar yayınlıyorlar 

;ı 
I.ondra, 14 - Basbakan Ad

nan l\Iencleresle Dış İşleri Baka-
1 nı profesör Fuat KöprüEinün 
J.ondrayı ziyaretleri program 

j dairesinde \"e samimi bir ha\·a 
içinde devam ediyor. •'fimes• ve 
· Manchester Guarclian • gibi cid
di İngiliz gazetelerinde, Türkiye. 
nin milletlerarası rolii \'C bunun 
geniş inkişaf ihtimalleri hakkın
da çıkan makaleler dikkate 13. 
yıktır. ingıliz halkı radyo tele· 
vizyon \e ciddi gazeteler yoliyle 
miilakatı tak'ip edıyor. 

<De,·amı Sa: 5 Sil: 4 dt>l 

Bir infilak netireı.inde ba3·ata gözlerini ) uman Prof~ör l\luhiUin ı;tlngil'nün cenazesi, dün elin· 
den alınmı~tır. \'ukankl re imde, bugün saat 10 da Cnh·ersiteden kaldınlacak olan cenazenin, 

dün evden çıkı$• sırasında :yapılan dini merasim görülmektedir. 

J nırli, buhranlı, hırcın dakika- .$ehrim~zde bulunan C. H. P. 
;rda millete ait :ına ga)elerl mılletvekılleri diln İstanbul il 
. atırlamalannı temin edecek ba- merkezinde saat 10 30 d 

ını t ' 11 30 k · an 
'Cl •renlcrine ihtiyaç bulundu- t · a adar süren bir toplan-

Şimdh·e kadar konuşmalar 
resmi 2iyaret teatisi mahiyetini 
geçmemekle beraber, acık ve sa. 
mimi bir hava içinde cereyan et
miştir . 

Ahmet ı:nıin Yalman Taksiıııeinayetinin kadın 
gu muhakkaktır. 1 yapmısl:ırdır. 
$ 0 n günlerde ilyle <:irkin haıtl- I lnönUnün başkanlığında yapı· 
hl r;cler kaıı;1sında kaldık ki hiç ~-~ ~u toplantıya Şemsettin 

r ~uurlu Türk, bun lan , ük ek re~na !ay, R!şat Şemsettin Si· 
ınlllı menfaa tlere ,.e mlllİ 5erer ' Kazım Ozalp, Server So-
\ e hın· I · t muncuoğlu da k t l ı d ı 
1 • Je c uygun ayanııL na- a ı mış ar ır. 

~ t 53lllacak hlidi eler kar ısın- <Devamı Sa: 5 il: 6 da) Amerika n ahrive Bakanı d.. . 
a umumi ıılstemlmb.ln arıettiği - · un g azeteuJe re beyılnatta bulunarkeıı 

•~iz 'c carcslıllk manzarası he- K • 1 1 h 
~en~~i derin derin düşUnclüttec.k un )8 arp olursa atoın 
m il.{': o suali sorduracak hır ' 

1 
ahlyettedir: •Ya daha geniş bir ' 

~la i buhran le sıkıntı karşısın- bo b t • '-J • 0n~~ ak. h?limız ne olarak?· ID &Si a aea.ı JZ dedı 
il) 1 ıh c part ı ile hükumet hali e ' 
ti ~ anıur halindedir. Trk par-
: n Ya ilik an'anelerinden bir A . k 

:a:~1~1W amıamadık. vaille ' e merı a Bahriye Bakanı «Türkiyede gayet elvericli bir 
hl • e er ara ınıla muvazeneli d ~ 

~~~!~~sı~rr~~t~fn~ı~:::~:ı ~~ri: onanma ve iyi talim - terbiy görmüş subaylar var, Türk 
n'"ınet, tarafsız bir hnkP.m rolü- dona k . . 
ıı:ı\O) na)acnk bir mevkide ol- . nmasınm ta vıyesıni temenni ederim» dedi 

a tan uz.aktır Pbedı· milli \'llr Amerıka. Bahrl'-"c Bakanı Kı"m. 
lığ b · • • J da bir basın toplantısı •·apmıs· ı-ı 1

1~ ekclsi ıfatn·ı e de,·let re- bal! dün, IzınitlekI donanma ,.e J 

da:'~ lıöyle mesel~lerde bir mü- tcslslcrimlzı tetkik ettikten son. ~r:· Kimball ezcümle demişlfr r---------•ııı.. 
k- a e rolü Ol nanıası da müm- ra şehrimize gelmiş ve saat 18 B 
d u~ olm~ıyor, Tek parti devri de Amerikan haberler bürosun- •- Acele bir seyahatin sonun. •• 
t::ıue~ reısl~e filli su rette dikin- <Devamı Sa: 5 Sü: 3 de l ug un 
r alalıl)ellcrı ,·ermiştir Gen I 
A~:~.~ ~I~ de\lrde t~dile .uğraya~ era Saunders 
ileri d • dC'\ let rcl lerıne Pn d • • 
hile \eı~~ıokrat mcnı!eketlcrd~ un Ankaraya c1etd· 
r<' nıl . ~n bn!ı alahiyetlerı, ~ ) 
1tın 1' c ukukı bakımdan, bi-
ml 1 c e,·Jet reisim izden c lrge. NATO Ha K • 
g[ dt r .. kSonra nihayet •lt.\let rd- .. • 'IO omufant/ btr fecayÜz o/ursa 

c 1 · tırtant ki · · T urkıy " t ' · liderı , c k a parııııın es~ı e mu ecavıze cevabır.ı verecek 
r P. unıtusu olduğuna go- k d · 
rl)l:a~~trhtilArlnnnda his itlbn- • . u rettedir, dedi. 

~i le 1 i l ayı!amaL Dıuu.ı ~"' nh•rı"'ı~ 
~ok H~ ınbde ikinci bir mr.ell Ankara, 14 - NATO llava ık 
tıırı:rııı~ scl.; mahkeme yok. Diğer fovvetleri ba~komutanı Orgene. ·a~ı tarafından karşılandı. 
fıınızda da dlinln kan ık, et ra· ral Sir Hugh Saunders bu akşam keticneral S!r Saunders memle
çoğunda ~ul~nan mrmlekcUerin hususi u~ği)lc ~ehrimize geldi Yan ~~e b'~lışi hakkında ~u be. 
rulor T"stıkrarmlık hüküm ii- .General Etimesgut hava alanın' a aı u undu: 
Jlalı t. hl~rlu hirlü açık H!\ a ka- da Ha\•a Kuvvetleri Kom •- • «- Ik defa memleketinize 

e ıkel • · u .... nı geldığim zam Tü k ha · k 
olduğuınu1u erın telıdıdi altında Orgeneral :Muzaffer Göksenln ile '"etlerinin . kan r rh kk \ad uv. 

Amasya 
" -ilavemizi 
Veriyoruz 

-0-

Amasya ilôvemizi 

müvezı:iinizden israrla 

isteyiniz 

işlendigi anlaşıldı 
.. 
Oğrencilerin • • 

ı~ın 
Otobüs ücreti . 
indir-Udi 

Katilin, sev.diği kadmı kendisine vermiven Profesörün 

il genel meclisi dün de Pro. 
fesör Enver Eerkmenln Baskan. 
lığında toplanmıştır. Tekliflerin 
alakalı komisyonlara havalesin· 
den sonra tutanakların göriisül
mesine geçilmiştir. 

kansmı öldürmek istediği anlaşılıyor. Prof. Etingü'nün 
cenazesi bugün kald1rılacak 

Üyc;lerin yaptıktan teklif Uze. 
rine gündemin yirmi üç ve otuz 
ycdinl'i maddelerinde bulunan 
Sahaflıır Çarşısının ihalesi ile; 
ilk, orta ve lise öğrencilerinin 
otobüslerde yannı ücretle seya. 
hnt etmelerini sağlt~·an madc'leİer 

CUenmı Sa: 3: Sii: fi da) 

Taksimde evvelki gece bir in- dana çıkarmıştır. 1 
filak neticesi Teknik Üniversite Beyoğlunda Kalyoncukullu 
Profesörlerinden Muhittin Etin- ğunda Kameriye sokak 22 numa· 
gü'nün öldüğünü, in!iliık madde. ralı evde oturduğu ve 1329 do· 
sini ta~ıyan ~ahsın da parçalan· ğurnlu oldu!"(u görülen kat111n 
dıl!ını dün bildirmiştik. Yapılan oturdujtu tek odaya girdiği za· 
tahkikat, infilfıkin dinamiti a- man, bir şilteden ba~ka fCY bu· 
te~lcmek suretiyle \'uku buldu· lunamanııştır. 
ğunu, bunu yapan şahsın da mU· Rıfat kimdir! 
teaddit suçlardan sabıkalı Rıfat Rıfat Gedikoğlu, 3.10.933 tari· 
adında bi:- çiçekti olduğunu mey <Devamı Sa: 5 SU: ldel 

--~~--~---:----------------

Meclis' ve D.P. Grup8aşkanhğı 
için mücadeleler başl,adı 

Y 11rgııay'da 
Seçiı11leı• 
Ankara 14 - Yargıtay dör· 

düncü ceza dairesi ba~kanlığına 
Rahmi Anadolu, nltıncı hukuk 
dairesi b:ıskanlığına Rauf Diz:· 
dar, dördüncü hukuk dairesi baş 
kanlığına Umran Öktem seçil· 
mişlcrd~ 

t 
Milletvekilleri arasında, bu iki başkanllkta bulunacak i 
şahıslann her devrede yenilenmesi hususunda bir tema

yül var. Koraltan'ın yani propagandaları . 
lfıuwt llul•a&frfmll !erinde \'e yurdun diğer mınta· reisi seçimleridir. Millel\"ekille-

8ABABA~ SOSl\IEZDEN kalarında yaptıkları tetkikler ve ri aralarında yaptıkları müuke· 
Ankara 14 _ Büyük Millet temaslarda yeni devre çalışma· re ,.~ mn.n.aka~alardan ~onra U· 

:'ıfeclis! önUmtızdeki 1 kasım gll· !arı için birçok faydalı intiba· rnumıyet ıtıbarıle demokrasi tarı 
nli Cumhurbaşkanı Celftl Baya· lar toplamışlar. aşağı yukıı.:ı h!mlzln temel prenslo~erlnden 
rın bir nutku ile açılacak ve memleketin umumi nabzın: yok bırl sayılacak kadar buyük e· 
yeni de\•rc çalışmalarına baslı· l am:ık lmkAnını bulmuşlnrdır. hemml:ve~ taşıyan şu karara ' 'ar 
~·acaktır. Milletvekilleri 3 • 4 ay· Bus:ünlP.rde Meclis koridorla mışlardır. 
lı!: bir tatil de,Tesinl müteakip rında milletveldllerlnl işgal e Meclis ''eya grup riyaseti gibi 

Jlasan l'ehmi UstaoğJu 

D.P. li Milletvekili 
Usfaoğlu Atatürk'ü . 

unutama~ıı. niiyle hava kuv.,.eUeri erkanı Genel l • . ın ışa ı . a. ın n sa. 
CDe,aını Sa: 5 Sü: 6 da) Kurmay Ba~kanlıCı ha kftt b lhı:ietıı şahsiyeUerınızden ge. 

re as <De\•amı Sa: 5 Sü: 3 de) 
.._ _________ _. şehrimize dönmeğc bııslamışlar. den yedne me\'?U l\fcrlls Rchl munyyen mevkilı>r artık muay lilkar ediyor 

dır. 1\lilletvekilleri se~im daire· Demokrat Parti meclis grupu (Devamı Sa: 5 Sü: 7 ele) <Tausı 5 lncl sa) ramızdadır.) 
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~NÜN YAZISI 

Sarıyer cinayeti 
Bir ay ı?v·:cl, 

Sarıycr1e 

korkunç b1r 

linin mütemmi
mi bir hAdiıe. 

dlr. 
cinJyet ışlen

di ve Sevim 
isminde genç 
ve güzel blr 
kız, boğularıtk 
öldürüldü. Mu 
ayeneyi hftçi 
morg raporu, 

bıta teşkilôtının kurulması lôzımdır 
l!org rapo-

runda ise, ırzı 
ıetme hadisesi, 
mUteferri bir 
fıil olarak tas
vir edilmiştir. 
Halbuki ırza 

aeçmeye müte-

l_ YAZAN: _) 

"/Jf ehtııet Ali Sebiik 
Sevimin aynı 

zamanda ıorla ırıına da geçil
diği hakikatini açığa \.'urdu. 
Can ve ırz gibi, iki mukaddes 
varlıta birden tecavüz edilmiş 
olmaaı, hadiseye baska bir ma
hi)·et verdi. Umumt efkArı he
yeeanl3ndırdı. 

Bir taraftan adliye, di~er 
yandan zabıta, meçhul faili ele 
geçirmek için gece gündüz ça
lı~maktadır. Bu gayret ve faa
liyete zarar vermtmek için, şim 
diye kadar şahst fıkir ve kana
atlerimizi belirtmekten ka~ın
dık. Fakat işte 40 gün oldu. Ha
disenin Uzerini örten esrar per
desi, bir türlü kaldırılamadı. 

Yollarda evlerde, umum! 
yerlerde velhasıl her tarafta bu 
hAdisedtn endişe ile bahsedil
mektedir. 

H~dise, doğrudan doğruya 
kriminoloji ilm.Jnin malıdır. Bu 
itibarla onu, okuyucularımıza, 
bu ilmin ışığı altında tahlil e
deceğiz. 

Cürüm 
~lahalll 

Bu cinayet h.3.disesinden evve
Jl Sevimin babası haber

dar olmuştur. Evine dônerkcn, 
bedbaht kızının ceıedine tesa
düf etmiş ve vaziyeti derhal ıa
bıtaya bildirmiıtir. Vaz.ifeli po
lisin yapacağı ilk iı. Mdige ye
rine yıldırım sür'atiyle inmek 
ve cinayet mahallini, kordon 
altına almaktı. 

Sarıyer zabıtası, cinayet ye
rine hangi vasıta ile gitti? Zt1-
bıtanın emrine tahsis edilmıı 
motör!U vasıtal3r olmadığı i
tin, bu ıualin cevabını vermek 
gü~ d•l!ildir. Şu halde, cinayet 
mahalline geç gidildi ve ilk ta
lihsizlik burada baılamı~ oldu. 

Cürüm ,.e cinayet mahalline 
&iden zabıtanın illt \'azifesl, o
rasını muhafaza altına almak
tır. Hldise yerini muhafaza al
tına almak demek, orada bulu
nan ce!et ve diler deli11ere el 
ıı:ürdürmemek ve yerlerini de
A;işUrmemek demektir. 

Anlaıılıyor kl, Seviaıin ceıe
dini ihtiva etl•n cür\lm m3!ıal
li, !ayıkı vechlle muhafaza al
tına alın.amamıştır. Uzun ve kın 
lı bir boğuımaya .. hne olan bu 
yerde, failin ayak itlerini bul
mak kabildi. Fakat, Ankara ci
nayetinde oldulu gibl orası, 

halkın hücumu ile panayır hali
ne geldi ve !aliden artak•l•n 
diler deliller ortadan yok oldu. 
Elde edilen ip ile ıia:ara artık
larından ise, fenni ıekilde !'!i
fade yoluna gidilemedi ve lıer 
işde oldu~u &ibi meydan şahit~ 
Jere bırakıldı. 

Tahkikatın 
Şekli 

Gazetelerin bildirdiğine &öre, 
tahkikat ıekli, •ifade nl-

Bir taksi arabaya çarptı \ 
Alaeddin Erdem idaresindeki 

5629 pl5kalı taksi Kniıçeıme 
Demi.rhane cadde.sınde, ıilı ileti 
llehmedin tift atlı arabasına 
çarpm ıştır. 

ÇJrpma neticesinde aral:ıanın 
atlarından biri ölmil~, Mehmet 
de ağır ıuretfe yaralanmı ,.tır. 

'\yaralı hastaneye kaldırılarak 
ıanık hakkında takibata ba ılan · 
mıc.hr. 

TEŞEKKÜR 
8/Ek!m 952 günü u!ulü ile 

bizleri sonsuz acıl.lra garkeden 
büyük kayıbımtz ve aile bıiyilğti. 
mUz Esklşehirde GilmüicUneli 
un fıbrıkası sahiplerindPn 
KAS \TLILI HACI ~ır:mtET 

merhumun vefatı dol;ıjı sfyle ge. 
rek ErenkÖyUndekl kBıke ve 
gerekse cenaze ile E kişelıre ka
dar gelen ve orada törene ihti· 
yarı zahmet edip iştirlk eden, 
mektup vı telgra!la taziyede bu 
lunaroık sonsuz acımızı paylaşan 
kıymetli dost, akraba ve merhu
mu seven muhterem zevata ayrı 
ayrı teşekküre bü;·ük acımız mA 
ni olduğıından gazeteniziıı tavas 
ıuiunu rica ederiz. (164Z9l 

KA'."ATI.11.1 Aİl.ESİ 

Yağmura kartı 

% 100 Garantili 

Safi Yün 

Me,hur 

LODEN 
Pardesilleri 

tekrar 

MAYER'DE 
satılmaktadır. 

Beyoğlu, !stiklll Cad. -------· 

AVUKAT 
maı metoduna inhisar etmiı
tir. AJAkalıları sorguya çekmek 
ten ibaret olan bu metod, kri
minoloji ilminde tarihe kar15-
mış ve Avrupada 100 !!ienedPn
berl tamamen terkedilmiıtir. 
Gerçi ?3bıtımız, bu uhada bü
yük gayret göstermi$, Sarıyeır

de, uı;an kuşun dahi ifadtısine 
müracaat etmiştir. Ne oh.lu'! 
BUtUn İstanbul halkını •orıu
ya çekseydi, vaz.iyet yine aynı 
olurdu. 

Zabıtamız, tliıdece vazife ,., 
me!lek ışkından doğan bir yay 
ret göıtermiştir. Batta Emni>·et 
Müdürü Ahmet Tekelioğlu ve 
muavini Namık Karayel de biz
zat bu faaliyete iştirak eylemiş
tir. Fakat, ilim ve tekniğin y~
dımından mahrum kalan bir 
ıayret ve enerjinin bu saht1da 
müsbet netice almasına imkln 
yoktur. Moğer ki, tesadü!ler, 
yardım etsin. 
İstanbul Emniyet Müdürlillü

ne bağlı bir ·Cinayet mı~ııı· 
vardır. E\rvelce orada, tecrübe
li memurlar vazife &örürdil. 
KriminıHstik ilmine vAk1f ol
madıkları halde. tecrühenın 

kendılerine verdiği meleke ;le 
failleri bulmakta müşkillAt çek
mezlerdi. J.Ier halde o memur
lar şimdi mevcut delildir. Yok
ıa, bu hldisede mUsbet rol al
maları ve muvaffak olmaları 
ıerekirdl. 

Demek ki bu tahkikatta, hiç
bir !imi ve teknik metod tatbik 
edilememiştir. 

Tahkikatın 

Neticest 

zabıta, ilim ve teknikten fay-
dalanamadıtı için, hiçbir 

müsbet 'e maddi delilin üze
rinde duramadı. Fail diye öne 
•ürülen Sabri Çehre dahi, bir 
doktorun ihbarı ile ele ıeçlril
di ve doktorun bahiı mevzuu 
ettiQi eski hldiseyi lnklr ottl
li iı;in, zabıtanın ıUphesini Uıe
rlne çekti. 

dair müşahede, 
hill•rin adedini, maddi kuv

vetlerini de ıösterir. Bundan 
baska ırza geçme hldisesinin, 
mağdurenin sava5 gücü tama
men kırıldıktan !Onra m1, d3ha 
•vvel mi vlki oldutunun tes
bltl gerekir. Fail, şehvet hisle
rini, öldürmeyi müteakip mi 
tatmin etmistir? lt!:ı,tdurenin iç 
camaşırları tetkik edilmiş mi
dir? 

Demf'k ki morg raporu, delil
lerin ııklet merkezini te~kil e
d.r. Tahkikattan hasıl olan ne
ticeleri bu raporun hUkUmleriy
le mukayec.e etmPk grrekir. Sa
yet bu rapor, ondan kriminolo
jik neticl!"ler ı;ıkarma~ını bilen 
ve krimlnıllotik ilmine v~kıf 
mütehassıs zabıta elemanları· 

nın e1ine tevdi edilirse. failin 
bulunmaması için ortada hiç
bir ıebep mevcut değildir. 

Şahsıyet 

Elüdlerl 

Gazetelerin yudılına r,6re, 
Sevimin babası, aile yuvası 

dışında çalışın bir adamdır. Şu 
hılde, Sevim, anneAi ile birlik
te ve onun nez::ıreti altındad:r. 

Bu eartlar teinde. Sr\'lmln ~·a
kından temas ettiAi lns:ınl:ır 
kimlerdir? llenüı pek genç \'e 
gü1Pl olan bu kızın mahrem ha
yatı nedir? Anne~i. öldU~UnU 
duydutu zaman •Hay-atını ver
di. Fakat nımıuunu ff'da etme
di• demi:tir. Demek ki Sevimin 
mensup olduiu ıilf', namusa, 
candan daha fazla fa1la eh•m
miyet vermektedir. Böyle bir 
ailenin kızı, e\'lenme ve diler 
batı talepleri reddedebilir. 

Memlekotimizde, faili meçhul 
kılmıı vakalar çoktur. Bunun 
ıebebi, ad!I ve teknik zabıta
nın henUı kurulamamış olması
dır. Bu t•ıkllAt kurulmadıkça, 
bu aibi cUrilmlerin fıillerl, C&

miyet içinde el ve kollarını ••1-
lıyırık dolasıcık ve yeni yeni 
cilrilm \'1!! clnıy@tler islemekten 
teklnmiyecekl@rdlr. 

Hldise, aadece öldürmekten 
!baret delildir. zorla ırza ı•c- Zlrı mücrimler, yalnız ilmi 
me ke} !ıyeti de vardır. Çoluk metod ve teknık vasıtalarlı 
çocuk ıahıbl, yaşı ıeçkince, hı- m•ydına çıkırılabılirler. 
yatını kazanmak için çırp1nan r= 
Sabri Çehre, büyük enerji, lh- j { .:._---------ı 
tiraı istryen bu iki muızı:1m • 
işi birden baıarablllr mi? Se-
'im, gilç!U ve kuvvetli bir kız-
dır. Kendi bayat ve namusunu 
pahalıya aatmak için büyUlı: e
mekler harcadığı muhakkaktır. 
Sıhri Çehre, tek bııına bunun-
la başa çıkabilir mi? Demek ki, 
bazı tesadüfl ve şüpheli •ema
reler• e rağmen, Sabriyi lthım 
eden hiçbir maddi delil mevcut 
değildir. 

İki tiç ıün evvel, Vahap lı
minde bir genç ortaya çıktı ve 
katil olduğunu itiraf etti. Fa
kat ceza hukukunda, itiraf 'llşlı 
başına bir delil değıldir. Onun 
maddi de!ı!lerle de perçtnlen
mtsi ll.zımdır. Nitekim bu itira
fın uydurma ve Vahabın da a
kıl hastası olduğu anlaşıldı. Zo
ten Vahap, ıSevlmi öldUrdilm• 
dedi. 'Yoksa •Onun ırzını J(eç
tim• demedi. Şimdi !stanbul 
zabıtası, hakiki faili aramakta
dır. 

Adaletin 
Çalıımalan 

zabıta, zayıf ve ıilphell doJil-
lerle Sabriyi Sarıyer ııvcılı

ğına te3lim etti. Savcı tevkif 
talebi ile onu, Sulh Ceza hlkl
minin huzuruna tıkardı. ll~ki!11, 
mevcut de!ılleri kAfi görmedi 
ve Sabriyi serbest bıraktı. 

Savcı bu karara itiraz etti. Aı 
liye Ceza hikimi iliraıı yerinde 
görerek Sabriyi tevkif etti. Hal
buki sa\'cı, yolunu ıydınlatan 

Sulh Ceza hakiminin kararına 
uyarak do5yay1 zabıtaya iade et
eydi, daha yerinde bir hare

kette bulunmuı olurdu. Zabı
t:ı, bir taraltan Sabriyi odıtet 
huzuruna cıkarırken, diler ta
raftan baska fail aramakta de
\'am etti. Ve Vahap ile me~gut 
oldu. Bu hal, zabıtanın dahi, bu 
işde tereddüt geçirmekte oldu
ğunu gö,terir. Nıhayet 3 Uncil 
Ağırceza l!ahkemeıi, Sabriyi 
tahliye etmekle, biçare bir •da
mın hapishanede &ürünme. ine 
m~ni oldu. Hiç ıüphe yok ki Va 
babın da, ruh hastası o!dağu 
yakında meydana cıkacaktır. 

Sarıyer cina)"·etinin failini 
bulmak, mümkündür. Yeter ki 
kriminolojı ilminin metodlırını 
baıvurubun. ŞUphesıı ki, cil
rüm yerinde, fazlı delil kılma
mııtır. Yalnız, temsili bir keş
fin faydası inkir edilemez. 

İşin dü~Umünil tözmek icin, 
morg raporuna ehemmiyet \·er
mek ve yeniden bir otopsi yap
mak lizımdir. Zira fail, ancık 
ırzı geçmek hldise5inin izleri 
takip edilerek bulunabilir. Bu
radaki öldürme, ırza &eçmek fii· 

GEtMl$TE · 
BUGÜN 

GHrlng'ln 
intiharı 

f yıl evvel bucUn, 15 Ekim 
1946 da Feldmareıal Görlnc 
intihar elmlşıt. Nürenberg 
mahkemesinde Nırl harp suç 
ıusu olarak muhıJr:tme edUen 
Alman I\Jırr,ıli Görlng, Jda
ma mahkılm ecli1mi1, fakıt 
cezanın lnrazından btr gün 
evvrl kendisini öldUrmilştilr. 
Görlng, ikinci cihan harbinde 
Almanyanın havı orduları 
bıı'kumandanhğını yaynnıı 
ve Hltlerden sonra en nü.fuı
lu AJman olarak tanınmıştı. 
Fakat harbin son yılında Hlt
lerln gözünden düımUıtU. 

TtİLBESTÇİ 

davasına Vergi kaçakçılığı 

dün baslandı 
~ 

Tafsilltını evvelce bildirdilimiz bilytik verıi kıçakçılıfının 
duruşmasını dün de 11. ncl A&liye Ceza mahkeme!linde devam 
edilmiştir. 

Fabrikalarında imal ettikleri 114.355 liralık ökçe Ustiğini 
Tah5in Dönrg,eı vasıtasıyle Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii 
müesseı"sine, temin ettikleri sahte faturalarla ba5kasından al
mış gibi göstererek satış yıpan Göktuna JAstik fabrikı!ı sahip
leri Lütfi Goktuna ve Ziyı !yisoy hileli .. erıi suçu lılemekten 
muhakeme edılmektedirler. 

Ne\'ıat Akıu, Safa Günel, Yani Limnidiı, Koço Keleyanidis, 
Vasil Çividis tıe ıahte faturaları tanıim, temin ve bu iılerde 

avaısut etmekten ıanıktırlar. 
Bu hususlardı ne diyecekleri sorulan sanıkları suçları ol

madıklarını ıöylemitlerdir. 
Duruırna bazı hususların anlaaılmısı için bııkı atine bırı

kılmııtır. 

Kardeşlerini 
Öldürenlerin 
Muhakemesi 
Kız karde~teri Annayı parası· 

na tanı:'l:.n öldürmekten ıanık 
Miha! Mertoğlu ile Eieni Mertol 
lunun muhakemelerine diln de 1 
inci ıjırcezı mahkemesinde de· 
vım edilmiştir. 

Şahit olarak dinlenen lstepa
ni, fı.It-ryem, Agıvni, Artin, Na
ıaros, Pandeli, Yordan, Vasillki, 
Balaı sanıkların malt vaziyetle· 
rin!n iyi oldu#unu ve cinayet iş 
liyecek in!ianlar olmadıklarını 
göylemiılerdir. 
Duruıma. mütalb için baık• 

&üne bırakılmıştır. 

Aydında balta ile bir 
köylü öldürüldü 

Aydın, 14 (Anka) - ilimizin 
Yılmaı köyünde çok feci bir el· 
nayet i•lenmis bir tahtacı zeytin 
ağaçları yüzünden ırası açık O· 
lan bir köy!Uyü balta ile bııına 
vurmak sureti!• lildürmUıtür. 

Kocasını öldüren 
Kadının 
Muhakemesi 
Jlir milddet •vvel .üskildarda 

kıır,tını balta ile öldürmekten 
sınık Cemile Çarktının muha· 
keme$İne diln 1 inci aJırceza 
mıhkemtslndı bışhınmıştır. 

Duruşma bilzı tanıkların celbi 
için bııkı züne bırıkılmııtır. 

Ermeni Patrijji Kızılay'a 
1000 lira ba§ıtta 

bulundu 

Ermeni Ortodoks patr!~i Ha· 
çaduryan dUn ıaat 15 de Kmlay 
Derndi İstanbul depo müdür
!iltünde profesör Dr. Nihat Re· 
ıat Belgerl ziyaret etmiştir. 

Ermrni yurdd:1$lırımızın Kı
zılay gibi bir ıefkat milesıP!iesi
ne karıı daima duydukları ba~· 
lılık hi~J,.rinl bPl!rtPn patrik Ha 
cıduryın, bu veai!o llo dı 1000 
lira teberruda bıılunmustur 

Bu yılın 

5- inci iKRAMiYE EVi 
Noter ve Alaliye murakıbları huzurunda 

çekilen. kur'adı 

Buna Şubemiz müıterilerinden 

Mehmet Emek'e 
isabet etti. 
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600 TALiHLiYE 

HESABINDAKI KADAR PARA 

YAPI ve KREDi BANKASI 

ı H Av Ac:? Yankesicinin 
-VASIY•!!~ B'I' k'. ld v 

Ye0ilköy ~leteoroloji istas- 1 ır iŞi o ugu 
yonunun tahminlerine göre: D" d 
Bugün ıehrimb ch·arında avaya evam 
hava sabahle,yln ince ılsll, 

sonraları umumh··ttle bu· dild'ı 
lutlu ge('ecr-k: sıcaklık dere· -
ceıinde mühim bir deği~ik· 
Jlk olnııyacak; rüzgirlar ıa· 
bahleyln haUf, sonraları gü
nry yönlerden orta kuv,·ette 
esecektir. 

Dün ıehrlmlzde h:ıva sa· 
bahleyin ıi~li, sonraları ı~e 
kısmen bulutlu ıeçmiş; gli· 
nün sıcıklıj:ı gölgede aza· ı i 
20.7, asgari 9.4 santigrat o· 
larak ka'.'·dedilrnlştir. 

KUÇUK HABERLER 
ETIRBA ODASI ATIN.\ 
SEYAHATİ!l;E KATILACAK 

Etibba Odası, Türk . Elen 
Dostluk Cemiyetinin tertipledi,C:i 
Atina se~ .ahJtine üyelerini de is· 
tirAke davet etmektedir. Katıl· 
mık Jstiyen hekim üyelerin Oda 
ba$kanlılına en geç ayın yirmi· 
sine kadar telefon etmeleri il· 
zım ıelmektedir. 
P.\Ş.\R.\ll(E VAPURUNUN 
ESLERi GELİYOR 

Dün seyir - tecrübesi yapılan 
Paşabahçenin benteri Fenerbah· 
('e \'e Dolmabahce vapurlarının 
inıaatı bitirilmek üzeredir. llrr 
iki vapur da yıl başına kadar 
limanımıza gelmiş ve hizmete 
alınmış olacaklardır. 

Bu vapurlar Köprü . Adalar -
Yalova hattına tahsis edilecek· 
!erdir. 
KA Yl~O.\G MENBA SUYU 
~IF.fR.\Sl!\l'I' T,\~llRI 

Bıkımsıtlıktan harap bir hale 
gelmiş olan KayışdaR menba su
yunun mecrasının yeniden tamir 
ediJP('eği öğrrnilmi,tir. 

HAien menba ile Kallektör •· 
rasında yer yer çürümüş ve de
linmiş olan timento borular ıö 
külerek yerlerine pik boru dö· 
ernPcektir. 
LO'iDR.\ BELEDiYE 
BA~K.\NI GEl.IYOR 

Ankara Brlediyc~inin davetli
si olarak Londra Belediye baş
kanı ?ılr. Davis, 22 ekimde mem· 
leketimize gelecektir. 
KULAGISI ISIRARAK 
KOPARDI 

Karagiimrilk Faizci sokak 19 
numarada oturan İ 'imail Karaa· 
ıtaç. Ahmet Tekin, Hatice Öztaı 
ve Raz_!)·e Ökm:ın geçimsizlik yü 
ilin.den kavgaya tutuşmuşlardır. 

Bu arada t mail ı\hmedin ku· 
latlnı ısırarak koparnıı'ıtır. 

Sanıklar yakalan.ırak hakların 
da takibata bı 1;lanmıstır. 

H.BI DF.Rİ !HR.\CATI 
ARTIYOR 

Bu yıl, Jhraç mevsimi basın· 
dan itibaren yabancı memleket· 
!ere sattı~ımız h•m derinin mik 
tarı 180.000 kilodur. Son günler 
de, Almanya, Fransa ve İtalya 
yeni teklifler.rte bulunmaktadır. 

Deri piyasasında % 5 'nisbe· 
tinde bir dUftiklük görülmekte· 
dir. 

Annesi ile karısını 
korkutmak istedi 

Kula r.ıensucat Şirketine ait 
16.500 lirayı zimmetine geçir
diği iddia ed il11n şirket müstah· 
demlerinden İbrahim Gökmenin 
muhakemesine dün 1 inci aslive 
ceza mahken1esinde devam edil
miştir. 

Bundan ev\'elki celsede, ' ki 
bir yankesicinin ihtisasına mU
racaat edilmesi d1vanın halk ı
rasında a!Akı ile takip edilme
sine sebep olmustur. 

$ahit olarak dinlenen Şevki 
EğPmen ve Nazmi Baykal tskl
denber! tanıdıkları sanık ibra· 
himin ı;o kiyi bir adam olduğu
nu söylemişlerdir. 

Bundan sonra söz ılan sanık 
avukatı bu ıucu i~lemesine im· 
kAn olmıyan mü\•ekkilinin tahli· 
yesini istemiştir. 

Bazı tanıkların dinlenebilme· 
si için duruımanın ba5ka güne 
bırakı1ma!iına ve sanık İbrahlm 
Gökmenin tahliyesine karar ve· 
rilmi~tir. 

Hayvan Sajjlık memuru 
okulu derneğinin 

toplantısı 

Hoyvın Sa !ık Memuru okulu 
mezunları dernrl:inin yıllık kon
gresi evvelki ~ün Taksimdeki 
dernpk binasında yapılmıshr. 
Taır•d• ve lstanbu!da bulu. 

nan me~lekdaşların hazır bulun 
dukları bu toplantı çok samimi 
bir hava içinôe <"ereyan etml!I: 
''"'imleri miite,kip me'ilekt di· 
!ek \'P temennilerde bulunul. 
muştur. 

Konııre, meslek bilyük!erine 
sayg ı \'e sevgi dileklerinin bil· 
dirilmesi kararı ile sona ermis· 
tir. 

Sanayiciler hallerinden 

memnun 

Sanayi Odası meclis heyeti 
l'lün saat 15 de Sanayi Odaı:ında 
toplanarak, Ankaradan dönen 
heyetin iz::ıhatını dinlemlştir. 

He~·et adına izahlarda bulunan 
ı;öz('U: Ankaradan mUc;bet intiba· 
larla döndiiklerini, Bakanın ıZi 
raati nasıl kalkındırmışsak sa· 
nayiimit.i de öyle kılkındıri1c<1· 
l? ız • dediğim S&noyl ham
rn•ddelerinin de, difer ithal mal. 
!arı gibi hiç bir tahdide tlbi tu. 
tutma sının asla varid olmı~"aca· 
ğının kendilerine temin edi1mls 
olrluğunu bildirmişler ve bu i· 
1ah:ıt meclis heyetini memnun 
bırakmı5tır. 

Miite,kib•n 17 ekimde Ticaret 
\'e Sant1yi Od~l.11.rı ve Bor~alar 
Birllj!:i tnpJantıı:ına iştirlk edf'· 
cek iki de1eıenln seçimi yapılmıl 
ve Sırrı Enver Batu lle HüsnU 
Yamanın Od3yı tem :;tlen Anka· 
r~ya gönderilmesine karar veril· 
miştir. 

Kaçak çakmaklar 

Tahtakale Efendibaba han 8 
Sütlüce Hamam sokak 64 nu- numarada hırdavatçılık yapan 

marada oturan Arif Civelek. an- Kilisli Necmettin TopaloQ:lunun 
nesi ile karısına kızıp, bunları Suriyeden getirilen külliyetli 
korkutmak için: miktarda kaçak çakmağı yazıha · 

•- intihar ediyorum• diye- n"'inde gizlediği Gümrük Mu· 
rek evlerinin balıeesindeki 8 hafaza BaşmildUrHi ?; ilnce haber 
metre derinlitindeki kuyuya in· alınarak dün yazıhanesinde \'e 
miştir. dükk3nında yapılan aramada 

Fakat Arif Civelek bir mUd 4069 tone Avusturya çakmağı, 
det ıonra karısı ile anne sinin. 112 tane inci taklidi kolye, Uç 
kuyu başındaki yalvarmaların:t tane !~zar derisi bulunarak a· 
dayanamırarak kuyudan çıkma lınmı ş tır. 
fa raıı olmuştur. Necmettin TopaloQ:lu hakkın 

HAd i•e hakkında tahkikata bat da tahkikat derinle>tirilmekte-
lanmıstır. ı dir. --

Sirkeci • Kab~taş 
Trafiği 
Bugünlerde Sthir Metlisiıl· 

de, seyrüseftr jşJer~.e 
llgil! muhtelif tedbirlor JO
rüıt.ılmrkte ve bu tedbirleri 
lhth-a eden t•klifler de b•• 
ıı komhi.>·onlara havale edil· 
miş bulunmaktadır. 

Bu vesile ile, ı;ehrl ez.tll 
sPyrüıefer yükünün hafifle
Ulmrıi bilkımından pek • 
hemmİ)'Ptlj bir noktayı Se
l•dlye Başkanhtiyle Altıntl 
şube müdllrlülüne hatırlat· 
ma)·ı faJ·dalı buluyorum. 

Anıdolunun muhtelif bi;I· 
relerine kım onlarla türlil 
eş'.'-a ıc\·ked"n ve >ine • 
bOl.(eltrden kam)'onlarlı ınıl 
getirten nakliyat ımbarlıtl• 
nın çoğu, hıttA yiiıde ıek:• 
seni Slrkrrl vr cil·arındı bU· 
lunmakladır. Çoiu beı u•· 
hıktan (ada olan bu kant· 
yonların 1stanbuldan An•
dolu l'&kaıını ,.e Anadolll 
yak .. ından lsfanbula ı•cil 
)'olu ıadtce tTıküdır .. J{•· 
batı$hr. nu hale göre Sirkt
ri ambarlarından Kıbatıl 
ıraba vıpuru lskrltsine re 
Kahat.ı iskol.,inden Slrktt1 

amhırJarına ıtdlp ıelme z~ 
runda olan bu büvük fi 

yüklü kam)·onlar ~Jrktd • 
Köprii . K:.rıköy- • Tophane 
Kaba.tas :yolunda\t IP}Tüıt· 
reıre bii)'Ük ıücltlkler )·ırat.. 
maktadır. 

~lrkrl'I . Kadıköy ıra11ın· 

daki timdi kaldırılmıı olıJI 
araba vapuru srrerltri Jh)"1 

edill'l'Pk ,.e Slrkecidtn An•· 
doluya gidip ıelecek ol•• 
)'Ük kanıyonlarının ıırf sır· 
k"ci . Kadıköy yolundan ıl· 
dip &tlmrll'rl saj:lanı<'ak tY 
!ursa yukarıda brlirtıWlll 
büyUk mahnır ortadan kıl· 
karık, sp' rii-ırfer yükil ol· 
dükça hafüliyecektlr. 

Drniıyolları zamanındı iti· 
das edilmiş bulunan Slrktcl 
- KadıkOy araba vapunı ser· 
,·isinin sonradan ni('in kıl· 
dırıldıgını bilmiyorum. J._'IJ• 
cak kula~ım:ı çahndıfına gö• 
re, Sirkeci iskelesinin ~·erl 
bakımınd:ın Denizyollarilt 
Drmfr,-olları arısında tıkı11 
bir ihtilaf yüzündenmlı. 
Eğer srbep ~·ılnız bundıJI 

ibaret ise, Belediye Bııka11• 
lıAınıı,ın gl'rek D@vlet ve
mil")·olJarı idıre~l ,.e ıe-
r~k Dl'niıcilik Bank1•1 ntt-' 
dinde t•ı•hbu•lrrde bulun•· 
rak ~irkpcJ · Kıııdıköy arıb• 
,·apunı sen·i ini tekrar ih· 
da'J pftirmp,!:e ('ah"111!1it (Ok 
yerinde olur ıanıyorum. 

Sadun G ~/', \,'CI 
OS KELİl!En,E 

Bir ~fil!ehek!ll Ataıilr~ 
inkılaplarını inklr ttmlŞ·" 

Millrt, •ekilin! tan·ip etıııl· 
yecek! .. 

TATLISEıt1 

,~-TAK Vi~1-'i 
15 EKiaı 1952 1 
('ARŞ \MBA 

AY I~ Gl N 31-HIZIR 16! 
RU,11 1168 - F.Kİ'l 2 
DİCRI 1371 - Muharrem t! 

VısaU Kı•"' 
~ .\BAH 06.10 ız.38 
öGLE 12.00 oaz! 
IKl'iDİ 15.05 o~.34 
AKŞA,1 17.30 12.00 
Y\TSI 1900 oı.3~ 
h!3.\K 0~33 ~ 
Gaut•nuu "lindl'rıl111 "11111 ıı• '' 
rindlf fıoUtUı", fıouıl"IUU• ._,, 

ıdtm,., 
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r;~PJJılttt 

Y hş ı 1 n 
,Ji stanbul'da 100.000 Bir dolan ıncı 

Ya alandı 

·r ha ise 
Yazan: E. T 

Geçen harta Blrlcslk .Amrrlkıı 
. ile Fr:ın~a arasında oldukça 

mühim bir huılise <'ere an <'tti 
Hadise bir aralık rran ada he: 
l'ecan u andırdı; fııkat çok geç. 
meden ortalık duruldu. i\le ele· 
nln mahi)etl udur: 

Fran :ı, Clrlr ik Amerikanın 
ıskerı Jarıtım ol:ıral. G50 mlhon 
dolar, llindiı;ıni a krrl lıareke· 
tine l ardım için de ı:;o milyon 
d~lar al:ıc:ı ını hesap etnıl'J, 
butı;eslnl bu esa :ı &ıirc hatırla· 1 
mı tır. 

Amerika, geçen lı:ırt:ı. Pıırh 
bu)Uk elçi l \R ıtn ile Fr:ın ay:ı 
bir nota \'err.rek l'rıımız hülçr. 
Si \C hıı bütçenin f ıllıırı h;ık. 
kınıla bazı mlltaliın !re •:ın rtmt<. 
tir. Bu h:ırl'ket, 1 ran~nnın iç ı . 
lerlne mıidnhale :ı' ılarak hr' e· 
can uyaııthrmı~. ı r:ııısll n:ı~b:ı. 
kanı notayı kııbııl edeınl)ecrğlnl 
bildirmi~tır. 

Amerika bunun iiırrlne \nzl. 

* TurkiJe Başbakanı Ad· 
nan lcndcrcs ile Dı lşlr.· 
ri Bakanı Fuat Kiiprülü 
dun İngiltere n. h:ıkanı 
\\in ton Churchlll'j zi· ı 
~arct ctml terdir. * lllı ır ni)abet mccll l 
lağ, edilmiştir. * General Ridg"ay Alman 
5il~hlı kun etlerinin natı 
mııdafaa ı için Jaıım ol· 
duğunu siiylemiştir. * Korede Rirlc mlş l lllel· 
ler kun·etlcrl taarruza 
geçmiştir, 

* Birleşmiş l\lillctlcr gc· 
ne! kurulu dun Nc\)ork· 
ta toplanmı§tır. 

Mıs ır' da 
i 'abet Meclisi 

D ğıflldı 

Yeti izah f'lmiş, Allantlk p:ıl;tı· 
n:ı dahil ılellrtlrrin blitt•· eri· 
nln, ':ıpılan ıoııl:ıntılardn tetkik 
edildi ini, ~ıı halde mcrlkanın 
dn mlıttefıklrri ile gorıi~cbllcre-
ğinl, '.\Ok a Fr:ın'l"nın iç 1 lerinı~ 1 :r rl: llaı:adtı i/Gftft 

rnııil:ıhllcnln lı:ıhl!I ınevznu ot. . 
mad ını blldiı mlş, heyecan SÜ· l\nhırc, 14 - Mısır hliklımctl 
kOn bıılr.ıuctu,. tarafından bugUn ola anüstü bir 

Fransız Jl:ıch~kanı P'n , A· toplantı ~apılarak mUhım karar-
y ı ııy ın lar alınmı$Lır mcrllıan nnta ını kıılıııl etme· İlk . . 

me'Si umunıı tas' iple hrşılan. .olarak, l\lı~ırda hlıkfımr>t 

A~an liuvvetleri Avrupa 
müdafaasına katılmalıdır .. 

Alman silôhlı kuvvetlerinin ehemmiyetinden 
bahseden General Ridgway Bat ın ı n iki sene 
evveline kıyasen çok kuvvetlendiğini söyled i 

A.11odaltıS 1'rt11 

Londra, 14 - Atlanlik müttefiklerinin A\'rupa bölgesindeki 
sitAhlı km"\·ctıeri Baskomutanı General l\fatthew Ridgway bu 
akşam Londrada şerefine tcrtiplenrn bir akşam yemcğini milte
nkıp verdiği demeı:tc, Batılı dc\'letlcrl vakit geçirmedrn Batı 
Almanyaya mensup silahlı kuvvetleri A vrupanın mlıdafaasına 
sokmaya çağırmıştır. General Ridg\\ay Rusyanın, Batının halen 
harekete geçirehilccl'ği kuvvetlerden daha bliyük kuvvetlerle 
taarruz cdebill'rck durumda olduğunu söylcmlıı \'e Batı siltıhlı 

kuvvetlerinin, baskın ~eklinde topyekun bir taarruzla uğraşmak 
bahsinde henüz zayıf bulıınduklarını bclirtml5tir. 

Başkomutan demiştir ki: 
•- Avrupnnın müdafaası nokta! nazarından kollektır gay

retimize Alman kuvvctırrinin islirıık ettirilmesi lAzımdır. Bu 
yolda mildafaalanmızı Do~uya doğru genişletmek \'e Almanya
nın kendisi dahil blitlln Batı Auupa için daha mükemmel bir 
mllştrrek müdafaa kurmak mümkündür.• 

Bununla beraber Ba~komutan, iki :,·ıt e~eline kıyasen bu
glln Balının çok daha ku\\'etli olduğunu söylemiş \'c demiştir ki: 

•- Türkiye 'ie Yunanistanın ittifaka katılmaları sayesinde 
kuvvetlerimiz geniş ölçüde artmıştır.• 

Atlaritik müdafaası 
• 

~çin tepkili uçak 

Harrow kazasında ölen
ler 111 i buldu 

nıı~tır. Gcncr:ıl de Gaull 1 darbl:'sıni ):ıpan sıli\hlı kuwct-
ınun:ı l'betlr 110 lcdl ,;· n~ıtıık~~ lcrr mrnsup 12 kişiılrn mütcşl'k- i 11oefat•ıt r,u. 
Basbak:.ının hareket tal'7ını do~- kıl bir he~l'tın teklıCi muzakrrr raris, 14 - Karşılıklı GU\'en. 

imal edilecek 

Londra, 14 CA A.) - Harrow 
tren kazıfsında yaralanıp hasla· 
neye kaldırılanlardan ikisi daha 
bugun blmlış, bu suretle ölenle
rin ı;a ısı ııı 1 bulmu~tur. 

Ahesf~ çek 
Kürekleri 
A· A. nın umum müdiirii 

mayısta biten bir top. 
!anlıya ağustosun sonunda 
gitmiş ve bat.."11l15 ki, kapı 

durnr. 
Ntı yapsın haıret? 
125 lira gundclikle bir bu· 

çuk ay Auuııada gam da· 
ğıtıp memlekete dönmü5. 

Şaheseı dr.ğil mı '! 
l'\laamnfih nereden bilsin 

ü tad, J;onsrenln hangi ta. 
rlhte başla) ıp, hangi tarihte 
bittiğini. 

Umum mlidürlüğe geldi. 
ğinı1cnbcrl metre metre be· 
l anat teksir t.lıneklcn b:ı5ka 
bir şey öğrenemeıll ki ... 

ECVET GtffiESi:S 

Ekrem Hayri Üstündağ 

Bursa fahri homşorisi 

oldu 

Bursa 14 (Hususi) - Bugün 
toplanan Relediye Meclisi Bursa 
nın iki tarihi mllcssesesi olan 
harap Yıldırım ve l\luradiyc 
medrc clerını ihya etmek ıure
tılc birer dispansrr haline gcti. 
rilmeslndc himmet ve gayreti 
geçen Sa~lık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Dr. Ekrem Hayri ÜstUn
dağa fahri hcmserilik tcvdilne 
ittifakla karar vermistır. 

ru bulnıu \e demi tir ki: .n~. Nl lmış ve in~ıt.a~ ı>r~n ıplrı ine lik idarcsı Atlantik müdafaasın 
&unku :\tl:ınlik paktı lsteıninılr. rı~yct ~tmcıdı '1 ıçın Nıyabct ınrc d:ı kullanılmak üzere 18 UA 24 
blı hiına) c cdill'n dr\ let "azi)(•· !ısı az tarından Yarbay fü.şat aya kadar Avrupa fabrikaların· • 
tlnde)iz. nu ıloıtnı değildi;. 1:. l'ıhı~an 'nın \azüe inden azl.!dil- da )eni tepkili av uçakları ima· 
11 en aAır ) ukler altında iken mc .~ne karar 'icrilmiştır. la tının başlıyaca#ını bugün bil. 
ekonomimiz daha fn1J:ı ) üke ta· • ıyab.et meclisi azalarından dirmiştir. Bu imaUıtı Birleşik A. 
hammuı cdl'mrz. lHz llindiçini ~ahaettın Berrklit'ın da istıCaı.ı merıka 400 milyon dolarla Iinan 

Bugün Akşama \adar 

de hütıin Rntı ôlrnıini mudafaa lizt'rlne nı~abet kanunu dei!it;tl- e etmektedir. Blldirildiı!lne gö. 
c~i)orıız. nin:ıcnalr\h lıu sefr· rılrrek, bu meclisi bir kişini:t re uçaklar İngiltere, Fransa, f. 
rın. nı:ı rııfın:ı alakalı dc\lellcr temsı_ı etmesi. kabul edilmiştir. t:ıly:ı, Hollanda \'e Bcl,.ika lnbri 
l5tırAk <'lmPlidir.. Naıplık \'aZJfcsi bundan ı;o:ıra " 

1 kalarında imal eılilccektlr. Tep. I"ransıı ı:azl'tl'lr.rlnılen b" .. 1 y:ı nız Prens Abdulmümln t ır.ı- kili uçaklardan ekserisi imal e. 
bir kısmı d:ı dl) or ki: • lıit~!~:k fından ifn edilecektir. dildiklcri memlckcllerılc kalacak 
ı1l'\lelll'rr. Yaııılan lktısadi yar· Yeni kanuna uygun ohırnk ve hir kısmı Atlantik ittifakına 
dım lllar hail planına görrılir prens, hugiin ö~ledcn sonra hü- dnhil memleketlere tahsis edile. 
bunıın nılktnrı lıdliıllr. Askeri kıimet ön imde >emın etmiştir. ccktlr. f da reye ~öre, ilk ağızda 
~ıardııııın nılkt, rı ıla belli olınn· Nı)ahel ınrclisindrn Reşat ı.ıu 1400 uçak imal erlilme,ı ~özönlln· 

• iş a~kl!la lııı kılmamalıılır.. hnnna'nın azledılmesınc &ebrp d t 1 k d 
Bir kısım ı::azetı•ler ılc I'rnn. olarak, ınkıt·p pren~iplerı'ne h'ı- e utu ma ta ır. Blldirlldll!lne 

11 gore Amerikan lma!Atlyle birlik ız · ,\mrrlkaıı ııılın:ısrbrtleri. yanet etmr~i \!' 'iazifesi dışında le dde edilerrk u,.akların SB"I· 
nln daha arık bir ekil :ılııın ı bırı;;ok karı ık f alı) ette bulun- " ~ 
li!rumuııdan b;ıh eıli or, bununla m:ıi!a h:ı lamasıdır. sı mliştl'rek mürlafaa lhtiya~la. 
Tunu me ele ı'nl k d ''::!l':=:::sısc:&:l!•••••mraın~ıBka~r~s~ıla~>~·a:b~il:ec~r.:k~ti~r .•• 

1 
.. . . n tr. l)or. 

Bırlc mı lıllrtlerln toplantı ın 
da Tuntı!I 1 1 gurfı üldıı~ ı uınan 
Amerlkn rapl:ıra müsait vazı. 
) et alırsa &ıırııltünfin kopacağı 
anla tlıYor. 

Bur a elediyesi 
11,5 mil_ on lira 
Yardım sağladı 

11 11....ı v., .. ~frl111fr.ın. 
B.ursa 14 - Cumhurbaşkanı 

~ela! Ba)'arın daHtl Uzl'rine An 
ı:~~)a gitmiş olan Vali \e Be· 

li I) e b ~kanı §ehrımize don. 
m Stlir. Ankara tema~ları neti· 
ce~ınd ~ h 
f d 1 • we r n 1iU ışlerlnc sar 
i ele m~k üz rE' beş mılyon, imar 
d rı ıı;ln dö t milyon, özel i 
are~ın borçları için iki buçu · 
~~jon lira ki ccm:m 11.5 mil 
dllın:·~1:ılık b r yardım temin e· 

i r. ----

~LTl\IJŞ l\Jiı,LETIN TOPJ,A
l'\ fp nın ıs GÖi ICDIKLE CI 

nm 
r\ 

1111'11 ~1ınettın Sadak 8lrle$mlı 
tlJ l ' er toplantısı münnscbc

e dl3or ki: 
•Dırlr 

cksık t mıı l\1111etlerin zayıf, 
li ararıarı çoktur. Tcmrl 

~:aukt~r. ÇllnkU bu temel 
leri:a hılc diğer bil) ük dcvlet
l'lirU cp n) nl fikirde, ele le 
llkt/~~ck, dünya 1şkrlnl hir
atılm 

1 
are edeceklerine göre 

Ya •& r. Halbuki lıuglın nu~ 
biri: el harp nıüttchklrrl, blr
man r ne dış bil len iki düş
Hnın&ıf h. llncledırlcr \e Hus
bır rnu~~ 1 olm dıkç:ı da hiç 

Biri ıu k rar \crıll'mcz. 
ken ını5 lill tlC'r kurulur
notts cskı lılıllctlcr Cemiyetinin 
nı anlıırııı lan 1 lı!ade ed•l· 
emı tır u 1 1 balık munı ıı!yet, kala-

mecıı l\e l tok p:ırhll politika 
ıclrd l'hr gibi, rl'y oyunları 

rckct izdır • 
Necnıcu· · 

ne 6 ın Sadak mııkalcsl-
u ıı:url'tıe son ' eri) or: 

•Blrlcşını • 
tısı u ş 11hllell<'r top)an-
letı(lrç ~Y sUrceek, birçok d~v
dolar h evyorkta n'iuç dolusu 
gcsi V arcıy caklar, Rus d il'.'
' \'u ı ın kı, Batıya hl'.'rgun 
~azıtıp ıaya<.'ak, tonlarca k •ıt 
da, dl a~ırı<.'ak, fnkat sonun
gcle haki; okunur hiç bir me 
çıkınıynca~nda hiç bir karıır 

.,, t.lır. 

M LEK 
l {Ol\1CA LAR 

Sinemasında 
AÇARKEN 

Baş Rollerde: 

VAN JOHNSON • JUNE ALLYSON 
2 nci Muvaffakiyct hartası. Bugün ba~ladı. -~--- Sayın Doktor ve Ecıacılarımıza 
Sayın doktorlarımızın takdirine mazhar olup 

F O R T E ve 1 N F A N T 1 L E 
çc~idlcrinin ilavesini de tavsiye etlikleri: 

ampoule BESTRIN'e 

1 
ilaveten : ampoule BESTRIN FORTE 

ampoule BESTRIN INFANTILE'in 
tababet sah . 
diririz. asına an:edılml§ olduklarını saygılarımızla bil· - SANT.ı\ • l'ARl\IA ntnu:şlK ı.ARORATUARI 

KRAL FARUK Hi.KAYF.:ci OLDU (Gazeteler) 

(!J 

,.·r· 

1 ~ 
L-DİR ''ARl\nı:. . . i v B R l.OK!llUŞ! 

COMHURIY;:l!T:--·-----.-~-·e.:ıi.:t a:.:...y_:cc..:m~l::.:ye~t~in'.:..ln-f!-U-n 

D~ğan Nadi uzıyor: 
•Eş do t §lkAyetı:i. Hemen 

hrrkes dıyor ki: •lllikOmct 
krndını tam:ımı~te iı; politika. 
~ a kaptırdı. lllemll'kct çapın
da meseleleri ekseriya unutu
) Or. • 
Doğnısu prk de yalan dt>ğll 

gıbl. Hakikaten, başta Adnan 
l'ılendı:res olmak Uzere, 0 ko'l
rc s nlrı bu kon~rıı ben 
Bakanlarımız dolaşıp d~~ 
~orlnr. 

. O h~ld; n~ ~ııpmalı? Bence 
bır ikıncı. hükumet daha kur
malı. Bırısl, şimdi olduğu ııi 
bi, parti ka\·galarıyle uğraş. 
malı Diğeri de, lCıt!en dc\'lct 
i terine baksın!. ' 

YENi SABAH 

TE\" 1\J\l:F l\JAHAJ,J,f 

Yeni Sabah, •Sabah Sabah· 
ailtunundn )azıyor: 

bazı gaıetel"re gönderdiği 
mektup, akıl durduran ına l Cı
mot ve rakamlarla dolu tdi. 
Yalnız hazlrnn ayı lı;lnde 3880 
kılo - kısacası 4 ton - eroin 
ele geçirilmiş. Bu mlktnr M· 
tlin dünya hastıınl'lerindc ııAç 
olarak kullanılan mlktarlarııı 
tam dörtte biri. 

Yeşllayın YerdlSi ma!Omata 
gorr, bu uyuşturucu tehir kız 
liselerimizi bile tehdit ediyor
muş. 

Pofüimlz hcrgUn bir imalAt
hone bası) or. i'"akat, buna ra ~· 
men, bi r ıydı dlirt tcın haki· 
katrn akıl durduıııc,,k hlr mlk· 
tardır, Bu lfet He mücadcıle 
hususunda kanunlarımıza oğ r 
eczalar koymak IA7lm. 

Yoksa bu gidi~le, klmimlı o 
Pis :ıehiri kullanmaklnn, klın!· 
miz de, tedbir almakta bu 1'a 
dar geclkılmesini ha\'Salaları· 
mııa sı dırmamaktan aklımı. 
ıı oyııatacağıı .. 

100 Lira yatırr rsamz 

Büyük bir apartımanın en güzel dairesini 

kazanabilirsiniz. 

Acele ediniz. 

GA ANTİ BA r \AS 

SAYIN DOKTORLARA 

Ökslirlij'!c karsı 

PARAcon·N Mm \NO L 
10 Tııblctıik tiip 105 kuruıs 
Eczanelere tevzi edllmlstir, 

HOŞ MEMQ - Malın göıü 

ero rar ını? 
Yeşilay Cemiyetinin bir beyannamesindeki bu 
iddiayı, cemiyetin fahri ve faal başkanlariyle 
Emniyet ve Milli Eğitim Müdürleri yalanlıyorlar. 

Birkaç glln evvel Yesllay ge· Yeşllay cemiyeti başkanı, dok 
net merkezi bir beyannam~ neş. tor Sıikrli Hazım Tiner şunları 
retmiş ve bu beyannamede; İs· söylemiştir: 
tanbulda takriben 100 bin ka- •- Bahis mevzuu havadisi. 
dar uyuşturucu madde mUptelA ben de bugünkü gazetelerden bi 
sı bulunduğunu, hattA baıı kız rinde gördüm. İddia tamamen 
ıı~elerlne kadar bu lptlllnın ya. uydurmadır. Böyle bir beyan· 
yıldığını bellrtmi•tl. name neşrinden cemiyetimiz hı 

Bu beyanname üzerine bilgile berdar değildir ve bu ~ekilde 
rine başvurduğumuz İstanbul mübaUığalı rakamlar vermek l · 
Milli Eğitim ve Sağlık müdür· çin elimizde hiç bir mesnet de 
Ierl; böyle bir iddianın asla \'a· yoktur. Beyannamenin cemh•ete 
rlt olmadığını söylemlflerdlr. maledilmemesi IAzımdır• demi: 

Yeşilay cemiyetinin fahri bas tir. 
kanı \'ali ve belediye başkanı ----------
Fahrettin Kerim Gökav da dlln: 
•- Hepsi yalan! .. Böyle şey 

olmaz.• dıye havadisi kesin §e· 
kilde yalanlamıştır. 

Vali, biraz sonra şehir meclisi 
l(lplantılarını takip eden gazete 
cilerl kabul ederek, beyanname 
yi yayan şah ın, bu isi rcmlye· 
tin haberi olmndan yaptığını. be 
yannamede F,:,. 'enen hususların 
tamamen uydurma olduğunu le· 
kit etmiştir. 

l\lczkiır beyanname Yeşllay ce 
miyeti ikinci başkanı Vecihi Dl· 
vitçlnln imzasını taşımaktadır. 
Emniyet mlidilr!Ufö ve savcılık 
bu be.}annameyi ihbar mabı,.~ 
tinde gördü~:U için imza sahibini 
sorguya çekecektir. Emniyet mu 
dürll de, lrldlayı yalanlıyarak be· 
yannameyl ne~reden hakkında 
kanıınt takibat yapılacağını &llY· 
lemiştlr .. 

ö L OM 

Avrupa Tediye Birliğin

de Türkiyeye kredi 
açılacak 

P.nis, 14 (A.A.) - Avrurıa 
Tediye Birli~! teskilAtının, Al· 
manya ile llollandaya A vrup:ı 
tkaret sahasındaki mübayaıı ka
biliyetlerini arttırmak maksa. 
dı~Je ticaret kota tahsisatını 
100 er milyon dolar arttırmak 
tasavvurunda bulunduğu bildlrıl
mektcdir. 

TefkilAtın ayni zamanda tedi
ye birliğindeki açııtı a~ustos ni
hayetinde 213.400.000 dolara \'Jr
mı~ bulunan Türkiyeye de ınun
ıam l!S milyon dolarlık bir kredi 
tahsis etmek lmkAnını tetkik ey
lemekte olduğu ilhe olunmakta
dır. 

Emniyet ikinci fube dolandı· 
rıcılık masıısı memurları yaman 
bir dolandırıcıyı yakalamışlar
dır. Ferruh Temel isminde 23 
yaşındaki bu genç. Bursadan te· 
lefon ediyormu~ g'bi yaparak h 
tanbııldaki otomobil acentaları 
ile EôYlc kon ıcmakt:ıdır: 

•- Burası Bursa şubeniz. Na 
sılsınıı, yedek parçııları aldınız 
mı! 

Dolandırıcı bundan sonra ye
ğeninin İstanbulda olduğunu, 
tıb tahsili için Almanyaya gldc
ceğinJ, IUıumlu paranın kendi 
namına çocub ve"ilmeslni rica 
etmektedir. Bu şekilde muhtc11f 
accntaları dolandıran Ferruh 
yakalanmıs, suçunu itiraf etmis
tir. 

Balyada bir ceset 
bulundu 

Balıkesir, 14 (Hususi) - Bal
yanın Hacıhliscyin köyU civarın
da Akpınar çiftliği mer'asında, 
PaUak köyünden olan 58 yaşın
da Mehmet Alana alt cesl't bu
lunmuş, l\lehmedin iki ı..,ırşunla 
ôld!lrlilmüs olduğu anlaşıldı~ın
dan hAdlscye Sa\ cılıkçıı clko'.'1-
muştur. 

Otelsiı: l ikten lı:mirde 
toplanamıyan komite 

fzmlr, 14 (A.A ) - tmıirde 
toplanacağı mukarrer olan bey
nelmilel fuarlar komitesi şehri
mizde klfi derecede otel bulun. 
maması dolayıslle bu toplantının 
Fransarla yapılmasını kararlaştır 
mıştır. 

Teknik tlnh·ersile lakine Fa· 
kültPsi Dekanlığından: 

Çok Ani ollımU ile hepimizi 
derin bir tecsstir itinde bırakan 
kıymetli arkadasımıı Gemi İn· 
ıaatı Kürsüsü Pro!csôrü 

M İYET SA Dl I' 
75.000 

l\IUHlTTİS ETİNGÜ 
ye son vazlfemlıl ifa için 15 E· 
kim 19152 carşamba ı;UnU saat 10 
da Ünlvl'.'raltemiz merkez bina· 
sın da ( Ta~kışla) toplıınılacak
tır. 

Bunu müteakip Beyezıt ca· 
mllnde öğle namazı kılınarak Fr 
dirnckapı Şehitliğinde ebedi is· 
tlrahatg,hına te,·dl ~dilecektir. 

Bütlln arkadaslnrımızla öğ· 
rencilerlmizln haıır bulunmaları 
rica olunur. 

* Kltapçıbaşı Hasbi Efendi to· 
runu, l\labe) in Hüma) un katip· 
lerinden Emin Bey o~lu ve \'ez. 
nedarbaşı Halit Bey torunu, Mu· 
nire Karakayış oğlu, l\ıilnev\'er 
F.:UngU eşi, .N'l.}aıl Halit \'O mu· 
harrlr Refik Halit yeğeni, Yilk 
sek Mlmıır Ileclri Tdm:ıy'ın eni~ 
tesl lstanbul Teknik Ünivcr~llC' 
si Profesörlerinden Yliksek Mu 
hendis 

(i:UUlllT'rls ETlr\GO> 

13/10 952 akşamı feci bir ~ekil· ı 
de vefat etmiştir. Cenazesi 15/ 
10/952 çarşamba günli öğle nn· 
mazını müteakip Beyazıt camiin 
den alınarnk. Edlrnekapı Sehlt· 
l!ğine defnedilecektir. Meva 
rahmet eyleye. 

* Muhittin Etlngü'nün cenaze 
töreni 

lstanbul Teknik Onh·crslte 
Rl'ktörliığünden: 

Çok elim bir sekilde aramız· 
dan ayrılan kı' metli proCcsörU· 
müz Muhittin EtingU'nUn cena
zesi, 15/Ekim/1052 ı;;arşamb:ı 
11ünli saat ıo.oo da Teknik Ünl· 
\·ersitcnln Merkez binasında 
(Taşkışla i yııpılnrık törenrlen 
sonra lleyazıt canılinc ıötürllle· 
rek \'e öğle nnmazını müteakip 
Edlrnekapı Şehitliğine defnedl· 
lecektlr. 

Ünl\'ersitemlz mensuplarının 
ve öğrencilerimizin torene isti· 
rtıkleri rica olunur. ( 16489) 

lira tutarında ViLLA ve çeşitli 

PARA ikramiyeleri . . ... 
Şimdiden 150 l iralık bir hesap açtırmakta 

acele ediniz:. 

Her 150 liraya bir kur'a numarası 

TünKiYE EMtAK RnEDİ BANRA~l 
!STANEUL 5 UBES! 

T evdial Hesaplan, Havale, 
Bankacılık Hizmetleri ~e 
Ticari Kredi 

Muamelelerine 

20 EKi M 1952 

Pazartesi sabahından itibaren Bahçekapı'da 

Dördüncü Vakıfhanı altındaki 

BAHÇEKAPI B/NAS/'nda . 
devam edilece~ini de~e rl i müşterilerine bildirir. 

Telefon numarası 

.. 
HE.R NEVi 

.MOBİLYALA 
DEKORASYON MAGAZASI 
BEYOGLU : 353 • TEL. 40345 
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Avrupa'da ''Telif 
hakkı,, nasıl doğdul 

l Bir gazinoda yemek yiyen 
kendi eserlerini çaldığı ıç ın 

iki bestekôr 
hesabı 

orkestra 
ödememişlerdi. 

1 Ocak ı.952 ~e memlckctı-
mtzde yururluğc giren •Fıkir 

Yazan : 

ve Sanat Eserleri• kanununun Tııııc y al11ıaıı 
son dokuz: buı;uk ay ı('ınde pek ..ı. 
tesiri ı::örülmedi. Telif haklarl 
mevzuu ile yakından al3kala
nan avukat i~rnail Kemal F.1-
bir'Ic bu konuda yaptığım lıir 
konu manın ilk kısmı 12 Ekim 
1952 tarihli •Vatan• da neşre
dilmişti. 
Görüşmemiz esnasında Eay 

Elbir bana telif hakkı 
mefhumunun yüz küsur yıl C\'
vel Avrupada nasıl doğduğunu 
şöyle anlattı: 

- 1847 yılında. besteli,iir 
Ernest Bourgct ve arkada
şı Edouard Parizot Paris'tc, 
Champs Elysee'deki •Ambası-a
deur~ adlı kafc - konser'c git
mişler. Yemek yerlerken, bak
mışlar, orkestra brstc ve giif
tesi kendilerinin olan p3.r(a1?.r 
çalıyor. \'emek bitmiş, garson 
hesabı getirmiş. İki arkild'1ş 
para vermeyeceklerini siiylc
mişler. Garı;;on ~ebebini sormuş 
ve şu cevabı almış: ·Burada bı
zim müziğimiz (alınıyor, J1aik 
eğleniyor: bizim sayemizde 
müşteri celbcdiyor, para kaza
nıyorsunuz. Asıl siz bize borı;
lusunuz; telif h3kkımızı bize 
veriniz!•. 

Garson şaşırmış, patronu ça
ğırmış. Bestekarlar ayni şeyi 
patrona da tekrarlamışlar. Bun
ların iki deli oldu~una kanaat 
getiren, ... \mba~sadeurs• ün 
sahibi, kendilerine belli etme
den polis çağırtmış. Hep bera
ber karakola gidilmiş, iki ar
kadaş hesabı ödememekte ısrar 
edince, gazinonun sahibi cava 
ikame etmiş. Zamanın ~azete
lerinde geniş aki~ler uyandıran 
bu alika çekici dilv;ıyı netice
de iki bestekar kazandı ve ya
ratıcı sanatk3nn telif hakkı 
böylece mahkeme tarafından 
tanınmış oldu. 

- Türkiye'de ilk telif hak
kı davasının bugün!C'rdc açıla .. 
cağını yakinen bildi~inizi söy
lemiştiniz. D('mrk oluyor ki bu 
s3hada biz Fransa'dan tam 105 
yıl gerideyiz? 

- 1847 den bugüne medeni 
memlck('tlcr bu sahada llnıJ
mcn teskilıitlanmışlardır. R<"Y• 

nclmilcl tcıkilatlara katıhı>k 
ve ba~ka meınlckctlerin hu 'l
hadaki tecrübelerinden fa)·da
lanmak şuretiyle aradaki me,:ı
feyi kolayca kapatmamız müm
kündür. İsterseniz bu teskildt
lanmanın Avrupada nasıl J!~· 
liştiğini size hulisa edivere~·ım. 
Anlattığım ilk hakkı telif chi
vasından az sonra, muharrül~
rin hakkını koruyan •SO(.'İC-te 
des Gens de Lettre de Franre•: 
onu takiben de ıSociCtC :les 
Auteurs et Compositeurs Dra
matique • adlı teşekküller ku· 
ruldu. Bunların ikincisi bütl'ın 
Fransız tiyatro eserlerinin h.1k
kı te1iC1f"rini korurordu. ı:~.;o 
yılında ise 'Societe des Au
teurs. Compositeurs et T:<ii· 
teurs de l\tusiqueı namı altın. 
da, müzik hakkı teliflerini hı .. 
maye eden bir şirkrtin l;.urul· 
duğunu görilyoruz. Sirkrtin bu· 

•• günkü reis[ ıFifi• operetini 
J. ilzan Al bert Willemetz'dir. 
Ilugün gayet büyük bir teşki
l.ita sahip olan bu .şirketin bü
tün medeni dünyada faaliyeti 
görülmekte ve şirket di~er 
memleketlerin de kendi!;ine 
vermiş olduğu '·ekaletlc bUtün 
dünya müzi.syenlerinin hakları
nı korumaktadır. İtalya, Alman
ya, İsrael. Uruguay, Venezuela, 
İngiltere, İ:ıvir;re, Amerika, 
Danimarka. Kanada, İslanr1a 
İspanya, Finlandiya, Belı:-ika: 
Brezilya, Portekiz, Avusturya, 
Yunanistan, Arjantin gibi n1cm 
lcketlerdeki mahalli tcşeiockfi1-
l<'r, haklarını korumak j:Şıni, 
Fransa'daki büyük şirkete dev
retmişlerdir. Verdikleri vek3.
letler sayesinde bütün beste
kilrtarın, güfte yazanların ,.e 
nota basanların hakları dünya
nın her tarafında bu şirket ta
rafından müdafaa cdi1ir. 

- Türk iyede •Fikir \'C San
at Eserleri Kanııııu• bugün ar
tık me\·cut olduğuna ve bu yı
lın başında millctlerarası Bern 
anlaşmasına girdiğimize göre, 
Fransa'daki şirket, ecnebi bes
tek;irların hakkını halen m'?r.t

lrk<'timizrle de aramakta mı
dır' 

- Jlenüz değilse bile, pek 
yakında aramağa başlayacaktır. 
Mesela istanbul'daki lüks cğ
lencr yerleri, (ahnan parçala
ra mukabil bestekAra bir telif 
hakkı vermekle mükelleftirler. 
Bestek5.rdan veya kendisini 
tentsil eden .şirketten müsaade 
nlınmadan \'C telif hakkı öden
meden çalınan bir milzik par
('asını, yeni kanun mucibin:-c, 
aliı.kadarların durdurması ,.e 
gerek çalan müzisyenler, ı;e
rek lokalin sahibi ale)·hine dA
va açması mümkündür. 

- :'.\tüsaade alınmadan yrloı
]an kit.ıp tercümelerini \·eya 
oynanan ti)·atro piyeslerini tc"
bit otmck ve gereken hukuk! 
çarelere başvurmak ııi~p~ten 
kahır. ı-·akat taraz:a yeni .,ir 
şarkının nota~ını C'le ı:-cçiren 

bir orkestranın parçayı bir lo
kalde çaJmasına nasıl m5ni 
olunur" 

- Unutmayınız ki notalır 
amatörler İ(in basılır. Kit:ıp 
halinde ('ıkan bir piyrs nasıl 
sırf okunmak için basılmı~-.a. 
bir nota da dinlcyC'nin evinde 
kendi kendini t'ğlcndirnıe!"ıi 
için piyasaya <,·ıkar. Ej:er l:ir 
orkrstra o şarkıyı, umumi bir 
lokalde çalarak baıkalarını <~
lendirnıek \'C bu ıı;ayede para 
kazanmak istiyor.sa, o zanıan 

tabiatiyle, şarkının bcslekJrı
na da bir bedel ödemesi icap 
eder. Aksi takdirde bir başka
sının malı gasbediliyor demek
tir. İşin kontrol cephesine ge
lince, o da şöyle olur: Orkcs· 
tra şefi best<'k3.rın haklarını 
trmsil eden şirkete mektupl3. 
müracaat ('derek. Bi7. filflnc:l-

nın şarkısını c:almak istiyoruıı 
der ve şirket de, lokalin sevi
yesine, kaz.anç derecesine r.öre 
muayyen bir telif hakkı tayin 
eder. Orkestra şrfi ayrıca, bcr 
gece çalınacak parçaların prog
ramını tespit eder. Şirketin bir 
mümessili bu programı diledi
ği zaman kontrol etmek hak
kına sahiptir. Başka memleket
lerde her lokalin idaresi, or
kestranın çaldığı bütün parça
ların telif hakkını, her ayın so
nunda, şirkete öder. Şirket de, 
muayyen bir komisyon aldık
tan sonra, telif hakkını beste
kara verir veya gönderir. Yııni 
kanun, bugün artık Türkiye
nin de bu şartlara uymJsınt 
mümkün kılmaktadır. Nitekim 
Fransadaki •Societe dcs Com
positeurs, Auteurs et Editeıırs• 
adlı şirket, dediğim gibi, pPk 
yakında memleketimiıde de 
faaliyete geçecek ve mümes
sillerinin haklarını korumağa 
ba~layacaktır. 

* Başkalarının eserlerinden 
uluorta faydaianmağa o kad~r 
alıştık ki, bugüne kadar mem
leketimizde görülen durum bi
ze adeta tabii geliyor. Mcseld, 
lisan bilen herhangi bir kim
senin, bir kitapçıya girip bir 
kitap alması ve oturup bunu 
iyi kötü tercüme ederek bir 
tilbiye satması, tabinin do bun
dan para kazanması ob~an 
şoylcrdendir. Halbuki, bu lşi, 
yazarın müsaadesi olmadan \'e 
telif hakkı iidemedcn yapmak 
bir suç olduğu gibi, üstelik ter
cümenin kötü oluşu (veya me
""ld bir piyesin kötü şekilde 
sahneye konuluşu) bile, başka 
memJckctlcrdc, dlva mevr.uu 
teşkil edecek suiistimallerdir. 
•Telif hakkı' kaidelerinin biz
de de nihayet tatbik cdilecelli 
birçok kişinin her nedense gö
zünü korkuluyor. Nitekim bu 
yersiz korku yüzünden kanu
nun kabulü yıllardanbcri boş 
yere geciktirilmiş. Türkiye bu
güne kadar Balı kültür ailc~i
nin dışında kalmıştır. T~li! 
hakkı 1srael'den İslanda'ya, 
'Yunanistan"dan Uruguay'a k3-
dar bütün mc-dcni: memleket
lerde korundu~una göre, ye.ti 
kanunun Türkiyedc de ba~arı 
ile tatbik cdilcmcmc•i icin ·hiç 
bir sebep yoktur. Önümilzdeki 
yıllarda geçireceğimiz istihale 
devresi bir takım müşklillf'r 
yaral'ia bile, zamanla dHter mil. 
Jetlerle temas halinde olm:ının 
büyük fayda~ını göreccğimız 

muhakkaktır. Türk yazarlarını, 
ressamlarını, karikatUristlerini. 
be!!tekiirlarını başka memleket
lere tanıtacak olanlar, ancak 
başka memleketlerin sanatkar
larını Türkiyedc temsil eden 
beynelmilel ~irkctlcr olabilir. 
Bugün dünyanın sanat ıpiya.;a .. 
sı• öylesine teskil3Uanmıştır 
ki, mevcut çemberin başka tür
lü yarılması adeta imkinqz 
hale gelmiştir, Bu konu ile il
gili üçüncü ve son bir yazıda 
bu işlerin Amerika'da 'lasıl 
idare edildiğini çeşitli misal
Jerlo bclirtmeğe çalışaca~ım. 

Taıı%iı11at •• • 
111ıı%esı bııgiiıı açılıyor 

Bcşlktaştaki Ihlamur kö~kü Tanzimat müze!ti haline getirilmiştir nu müzede Tanzimat devrine 
ait e§ya toplanacak \'e toplu bir halde teşhir edileC'ektir. Tanzim at '.lliizesi bugün saat 17 de açı· 

lacaktır. \"ukarıdıl..i rtsimde bu AÜzel küşk görü:ü)·or. 

! 

fıtanbulda bulunan C. 11. P. genel baıkanı İ'.met lnönıi dün kendisini ziyaret eden Üniversite 
öj'rent~leri artsında 

VATAN 

Faruk, kendini müdafaa 
için bir eser yazdi 

Eski Kral hikôyeciliğe başladı ve ilk telif 
hakkını aldı, bir de senaryo hazırlıyacak 

Kapri adasında mühim bir toplantı - Küsük 

Kralın ilk dişi sıktı - Kral hanedanı mensuplarının 

tahsisatı kesiliyor 
-"Tl"""-""""'1~ 

Faruk, eski ~raliçe ,.e küçük .Kral Fuat 

Mısırın eski Kralı Faruk, 
tahttan cekildi~i ~ünden

beri her taraftan hücuma m:ı .. 
ruz kalmıştır. Herkes onun 
çapkınlığından, yaptığı müna
sebetsiz işlerden bahsediyor. 
Bir zamanlar kendisinin önün· 
de ikibüklüm olanlardan ball
ları bile şimdi aleyhine ôiın
müştilr. Bütün dünya gazetel~
rinde Faruk aleyhinde yaz.ılJr 
çıkıyor. 

Faruk bu vaziyet karşısında 
kendini müdafaa etmek lüzu
n\unu duymuş \'e bir eser :ı:at
mıştır. Bunu pek yakında TI"5-
rctmeıtc başlayacaktır. Faruk 
bu münasebetle di)·or ki: 

·~lısır Kralı oldu~um ı!'!lict. 
det susma(!a mecbu1-dun1. 1'nht 
tan çekildikten .sonra da, ogJu .. 
mun vaziyetini düşünerek, sus
tum. İcap etseydi daha da su. 
sacaktım. Fakat bunun art!k 
mümkün olmadığına kanaat ı;c
tirdim. Beni seven ve bcnirnle 
birJikte menfa hayatını t<>r<:ıh 
eden (OcukJanrnın. karın11n 

iyiliği için arlık söy!emcğc >a
rar verdim. Yayınlanan yal.ın
ların onların genç çehrelerin
de uyandırdığı teessürü her giln 
görmekle ıstırap çckiyorun1.• 

Faruk yazısında geccle)·in 
120 kilometre sür'atle karısını 
ve çocuklarını bir saraydan di
ğerine nasıl naklettiğini, son 
sarayın muhasarası esnasında 

atılan kurşunlardan nasıl kur
tulduklarını, Amerikan cl<:isi 
ve General Neciple yaptığı gö
rüşmeleri anlatmaktadır. 

Kral Fuadın ilk diıi çıktı 

Diğer taraftan Farukun oglu 
küçük Kral Fuadın ılk dişi çık
m~tır. Bu münasebetle K:ıı>ri 
adasındaki otelde büyük bir zi
yafet verilmiştir. Eski Kraliçe 
Neriman, tedavi için, Lo1anda 
bulunuyordu. HAdiso derhal 
kendisine telgrafla bildirilmiı
tir. Neriman bundan pek mcnt· 
nun olmuş ve derhal İsviçre-

den Kapri adasına hareket et· 
miştir. 

Adada bir toplanlı 
Eski Kraliçe Kapri'ye var~ 

dıktan bir ~ün sonra otelde 
mühim bir toplantı yapılmış
tır. Eski Kral ve Krali(c, Ne. 
rirnanın anne.si ve hukuki ıs
Jcrine bakan meşhur avukat 
d'AngeUo bulunmuştur. Bunun 
üzerine Ncrimanın Kraldan ay
rılacağı hakkında şayialar çık
mıştır. Bu şayiaların doğru ol
madığı anlaşılnııştır. Faruk ve 
Neriman çıkan rivayetleri koı'i 
~urettc yal~nlamışlardır. Karı 

koca kolkola pek samimi v.1zi
yrttc rcsimleıini çektirmişlrr
dır. 

Faruk hikiiy~i? 
E!iki Kral kendini müdafaa 

için yazdığı eserden başka hi
kaye de yazmağa başlamıştır. 
Bunlardan birincisi geçen pa .. 
zar bir İngiliz dergisinde çık
nııştır. Önümüzdeki p:ız:ır da 
bir ikincisi (ıkacnktır. E,ki 
Kral her hafta muntazaman bir 
hikfıye yazınal\, niyetindedir. 
Bunlar içiu oldukça yüksek te
lif hakkı alıyor. 

Faruk bir senaryo yazmağa 
da karar vermiştir. Fakat bu 
is bir parça uzun sürecektir. 

Jlanedanın tahsisatı 

kesiliyor 
Mısırda tasarruf tedbirleri 

alınırken hanedan azasının va
ziyeti gözden geçirilmiştir. Bun 
lara her sene çok bilyük mik
tarda p.lra verilmektedir. Ya
pılan tetkikler neticesinde h:'.>
nedan azasının hepsinin ~ervet 
sahibi olduğu, tahsisata ihtiy.'.J
cı bulunmadı~ı anlaşılmış Ye 
tahsisatların kesilmesine karar 
\'ermiştir. llanedan azasın<l:ın 
en fakirinin aylık geliri beş 
yüz küsur ?tlısır lirasıdır ki be~ 
bin lira demektir. 

Tahı;;isatın kesilmesini Natp
lrr mccli~i, prens Abdülmün
im'in başkanlığında yaptığı 
toplantıda kararlaştırmıştır. 

=I Dünyada neler oluyor? I== · 
Atom bombalarının 

tesiri 
Büyük alim Profesör Einsteln 

~eçende bir makale neşretmiş 
ve patlatılan atom bombalarının 
tehlikeli neticeler \"erdiğini söy
lemişti. Bu münasebetle yapılan 
tetkikler bombnnın patladığı 
yerden 10 kilometrelik bir sa
hada havada radyo aktivite bu
lunduğu, bunun hava şartları, 
iklim üzerine tesir yaptığı an
laşılmıştır. 

Geçende Amerikadan Anupa
ya gönderilen büyük bir parti 
film geldiği zaman filmlerin bo
zulduğu görülmüş, bunun sebe
bi anJaşılan1amıştı. ~fescJcnin 
mahiyeti şin1di meydana çıkmış. 
tır. Filmlerin bozulmasına se· 
bep ambalaj k:iğıUarıdır. Bu kıi
ğı'f nr yeni Meksikada Wabash 
nehrinden alınan su ile terbi· 
ye edilmişlir. Halbuki bu su 
burada patlatılan atom bombas; 
yüzünden radyoaktiviteli bir hal 
almış, kağıtlar da bu yüzden 
muhafaza hassasını kaybetmiş· 
tir. 

lngili:ı: şarayında 

tasarruf 

İngiltere kraliçesi Elisabelhin 
tahsisatı meselesi yakında par. 
lamentoda görüşU!eceklir. 1935 

senesinde tahsisatta ~u madde· 
Jcr \'ardı: 

Sterlin 
Çamaşır yıkama ve ütü 10.776 
Isıtma ve aydınlatma 37.062 
Kiler 22.338 
Avans 1,422 
Hizn1etçi elbbesi 13.320 
Atların teırizliğı 2.376 
Telefon 3,719 

O zamana nisbetle hayat pa· 
halılığı artnıı~ olmakla beraber 
Edimburg Dükünün gaytetilc 
rnlihim tasarruf yapılmı~tır. EV· 
velce a(ılan bir şişe şampanya 
ne kadnr az içilirse içilsin bir 
daha kullanılmazdı. Simdi bu şi
şeler muhafaza altında hulundu· 
ruluyor 

Viski müptelası serçe ! 
Kuşlar içinde de alkol müp· 

telaları varmış. Se;.·çeler viskiyi' 
bılhassa tercih ederlermiş. Lon
drada bir barın sahibi. açıkta 
kalan viski kadehinde vis· 
ki içen bunu beğenen bir 
serçı:'! ile sıkı dost ol· 
nıuştur. Jimmy adı verilen ser 
çe her gün gelerek yüksük ka
dar viskiyi içmekte ve :sO'Jra 
n:emnunlukla l1Zaklaşmakt11dır. 
Serçe, viski verilmediği 7.anıan 
bardan bir türlü ayrılmamakta. 
dır. 

• 

• 

GENERAL ALI FUAT CEBESOY(//t 
~~~~ -----

!unan taarruzu 
Eskişehirde yeni ordumuzun sür'atle teşkiline ehemmiye 
veriyordum. Düşmanın ilerlemesi halinde vaziyete göre 

' her hangi bir yığınağı üzerine bütün kuvvetlerimle Y~ 
rümeği tercih etmiştim. 
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Garp cephesinde 
Toplanan kıtalar 

8 Temmuzdan itibaren yani 
Bursanın zıyaından !!Onra 

Garp cephesi kumandanlığı !;':n
rinde topladığım ve yeniden trş 
kil etti~im kıtaların vaziyeti 
şöyle idi: 

1 - Garp cephesi karargnhı 
muhafız bölüğü (Bozöyük!e). 

2 - Yirminci kolordu karar. 
gahı (Eskişehirde). 

A) Yirmi dördüncil fırka ka
rargahı, ikinci piyade alayı, 
yüz kırk ikinci piyade alavı 
otuz ikinci piyade alayı, fırk~ 
süvari bölüğü, fırka istihkam 
bölüğü, bir sahra taburu, mü
teaddit milli tabur \'e mU[reze
ler (Geyve - Adapazarı - S.'.Jp:ın
ca mıntakasında). 

B) On birinci fırka kararg3hı 
(Pazarcığa grlmekte), yetmi
şinci piyade alayı (Karnköye 
gelmekle), bir fırka süvari bö
lüğü (Pazarcı~a gelmekte), bir 
sahra topçu taburu (Pazarcığa 
gelmekte), yüz yirmi altıncı pi
yade aJayı, yüz yirmi yedinci pi 
yade alayı, bir süvari ve bir is· 
lihkam bölüğij, bir sahra topçu 
taburu. (Bunlar da 7 Temmuza 
kadar Uşakta kalmışlardı. Bu 
tarihten sonra trenle Pazarcığa 
nakillerine başlanmıştı). 

56, 61. 23 ve 57 nci fırkalar 
kAmilen inhiJ81 etmişlerdi. Bun 
ların yeniden teşkiline başlana
caktı. 

Bto, ordunun tc.skillne, tAiim 
Ve terbiyesine daha fazla 
Ehemmiyet verİ)'Ordum 

aozöyüğc geldikten sonra ~a .. 
rarlaştırdığım plinın tathi

kı~a, daha çok ehemmiyet vcır
mı Um. Anadoluda Bursa - Ak
su, Alaşehir - Eşme ve Nazilli 
mıntakalarında üç gayri müs::1.
vi kısma ayrılmış olan Yunan 
ordusunun her k1smını ayrı ay .. 
rı ileri müfrezelerimiz. vasıfa
sıyle tarassut etmekle beraber 
teşkilatımız ilerledikçe daha 
gerilerde müsait mevzilerde ba
zı tertibat alınmağa ve tahki
mat yapılmağa başlanmıştı. 

Ben, şahsan Yunan ordusu-

Behiç Bey 

nun ilerlemesi halinde onJa:-ı 
durdurmak için elime geçecek 
kuvvetleri Yunan yığınakları
nın hareket istikametine göre 
taksim ederek 3)Tl ayn müda
faa mevzilerinde karşılamaktan 
ziyade Eskişchirde yeni ordu
n1uzun sür'atle teşkil, tensik 
Ulim ve terbiyesine ehemmi~ 
yet veriyordum. Dü3man1n iler
lemesi halinde vaı.iyete göre 
herhangi bir yığınağının üzeri
ne bütün kuv\'etlerimle yUrU
meği tercih etmiştim. Bununla 
beraber düşmanın ileri hareke
tini güçleştirmek fçin önlerine 
nisbeten aı ve gayri müsait kuv 
".•~erle çıkmakla değll, bi
lakıs yan \'e gerilerinde feda
kar ve kabiliyetli milli mUfre
zelerle gerilla yapmak ve işgal 
edilmiş bazı anavatan parcaıa
rında Kilikyada olduğu gibi tes 
kilat kurarak düşman kafilele
rini vurmak ve irtibat yollarını 
kemsckle daha çok muvaffak 
olacağtmıza kani idim. HattA 
Garp cephe ·inin yeniden emri
ne verilmiş olan Çerkez Ethem 
Bey müfrezelerine Simav'da 
merkezi bir vaziyet aldırtar3k 
AJaşebirdeki Yunan kuvvetleri
nin yan ve gerilerinde geriJia 
yaptırtacaktım. Simava ~Iuta
sarrı1 tayin edilmiş olan n.1h
riye Binbaşısı Atiz Bey ve mai
yeti Balıkesir, Soma, Akhisar 
mıntakalarında teıkilat vücuda 

getirerek şimendifer hattı~ 
secek ve kahleleri durdur fJ 
tı. Yalova ve Karamürsel 1 
vayı Mil!iyesl aynı maksstlJ~ 
kınlar yapacaktı. Cenup!•~ 
mirci Mehmet Efeye ba~lı 1 
rezeler Nazilli ve Ala~ehıf 
nan kuvvetlerine gerilla 
caktı. 

Behiç Reyin 
Himmeti 

G erek cephedeki 
ve gerekse yP.ni 

teşkili işlerinin bir ctdefJ"' 
resi mümkün olmadığı gör~ 
ğünden bir Garn cephC~1

1 
mandanlı~ı vekaleti ihd•' 
terek bu va7.ifeye erki:1~ 
l\firlivası Divarbekirli ~ti' 
Cralunetli General Ki•11, 
nane) Paşa !ayin oıunııı ,ıl 
Kazım Paşa İstanbu!da ~ ,ıı 
Hi\rbiyPi Umumiye ikinC~ 
iken. l\fillicilere birçok J 
ve yardımları dokunmu5 
metli bir arkadaşımdı. 

d 
,., 

Anadoluda o tarihler e · 
cut şimendifer hatlarını~ ~1! 
yük kısmı elimize geçmışt. 
mendiferlerin memleket J11 
faası bakımından büyük e 
miyeti vardı. Bunların nı~ 
man işlemesine ve muit ~ 
sına ve nakil kabilivetlt . ~ 

çoğalma!!ına son derere '· 
mi:vet veriyorduk. Nafia 'a 
letince Anadolu Şirnefl 
Halları Umum Müdürlü~ 
tayin edilmiş olan ErkA~ı; 
Miralayı Behic (sayın B•~'~ 
kin) Beyin aynı zamand:ı di 
cephesi tarafından kerı 

askeri bakımdan veritect~t 
zifeleri de Ü7.Crinr alrnflSI ~; 
olunmuş, Behiç Bey de 
etmişti. 

lllemlcketimizae ilk def• 
rak vatandaoıılarımız tarafı~ 
şimendifer i"lctilmesine b8·r 
mıştı. Birçok noksanlof 
Iunmasına ve hariçten bir f 
,i!etirilememesine ra~rne~ 
hiç Beyin (O\ esaslt olan 
ve idaresi sayesinde ve ~~ 
tinin de ivi ça1ışm:ısı ile ~1 

cHferlerimiz memleket rfl 
faa<ına bilyük hizmetler 
mıştı. (' 

(Devanıı ' 

ısEHIRDEN RÖPORTAJLAR İ 

DOSTUMUZ KEDi 
~ 

Fare_li köyün kavalcısı - Seher hanım ve 30 kedisi - Bir hôtıro ,1 

Kedıler demokrattır - Temizlik bôbında - Bizim istidadımıt ,1 

Asgari 150.000 kedi - Ömürleri uzun olsaydı ? - Biz onlarsıt ~1 

........ ederiz? 
B ir ahbabım var, Gedikpaşa-

da oturuyor. Geçen hafta 
bir akşamüstü ziyaretine "'İt: 
miştirn. Dereden tepeden gö~ü· 
~üyorken bir ara gözüm sokak· 
tan geçmekte olan bir kadınca .. 
ğıza takılıverdi. .. . .\. .. a... de· 
din1, bakıni fareli köyün kaval 
cısı geçiyor!• 

Manzara cidden, masaldaki 
kavalcının o garip ve gilltinç 
dı ı munu andırıyordu. Kadın. 
c .ız!.n önünde ve arkasında 
bir sürü. renk renk; kimi te .. 
kir. kimi sarman, kimi siyahlı, 
beyazlı. bazısı da pnrnuk gibi 
beyaz kediler koşuşup duruyor 
Iardı. Kedilerden bir tanesi ka .. 
dının omuzuna atlamıştı ve ,.i .. 
ne bir diğeri de kucağındaydı. 

Ben, ev sahiplerinden de ay. 
ni hayret nidasını beklerken, 
onJar hiç aldırn1adılar ve •ha 
bizim Seher IJanımmış!. de: 
diler. 

- Tanıyor musunuz? diye 
sordum. 

- Tabii diye cevap verdiler: 
tanımaz olur muyuz, biraz ile 
r~mizde oturuyor! 

Ve anlattılar. 
• Sther llanıaın d<ir·ı dün· 

yada killlsesi yokmuş. Babadan 
kaln1a evinde tek başına otu· 
rur, ilç beş kuruş geliri ile "'e· 
çinir gidermiş. tKedilere ka~sı 
tarifsiz bir muhabbeti va~·mış. 
Bütün ömrü, onlarla haşır - ne. 
şir olmakla geçermiş. PC!k iyi 
bilmiyorlarmış amma, herhal· 
de 30 a yakın kedisi varmış. 
Yemeğini bile onlarla beraber 
yermiş ve hınzır hayyanlar çok 
lanıan kadıncağıza yiyece;c bir 
şeyler dahi bırakm:ırlar!l":ıŞ.• 

* Seher Hanımın ke1ılere k~r 

KızdıJı zaman sivri dişlerini göstererek pençelerini aç.at 
herkese meydan okur 

·r f. 
dim, ve geçen senenin bl Yaran: 

Sadun Tanju 
ıı bu anormal den;tpbilecek 
sevgisini sonraları pek çok chl· 
şündilm. Biz Türkler kediler! 
cidden pek çok sev!yoruz de-

nünü hatırladım. Hiç un~tt 
kışa doğru, güneşli, fa~~-' 
ğuk bir gündü. Falih c• 11\ 
arka duvarı önünde Ud 1 
ayakta görüşüyordu. i~i.~ 'I 
fakir balliydiler ve birin' 1; 
cağında, bir çuval parç••';ı 
rıp sarmalanmış kül re!P 

!Devamı Sa: s Sü: 8 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM Is P o al Menderes, Churchill Deve güdülecek 
Demokrasi 'atanıla~lar arasında acltl'k d 

'"v ı esasına ayanır. De
mokrat memleketlerde lmtl azlı 

Futbol federasyonu 
Yeni bir çahşma 
Programı 
Hazırhyacak 

ile görüştü < Bası ı incide) 
hal ,-e şartlar kar,mnda na~ıl 
hunır duyabillrh? l\Iuvannell, 
teminatlı bir sistemin hasretini 
nasıl hep birıten duymay11? 
B ugün kal'§ılaştı~ımız mesele, 

Eısında herkes mü a\ lılir. > ıanıf >oktur, kanun kar-
ettiğlmtı. halde lıa1an bir Bu esas!a':1 hep bildi lmlz \e kabul 
Adeta lmtlyaılı hl .. türlU c ıtlığe :>anı mak istemiyoruz, 

< Bası 1 tncıdc> Hüseyin Ragıp Baydur tarafın. 
muşlar, basın fotoğrafçıları da dan, Büyük elçilikte &ereflerine 
müteaddit resimlerini çekmişler- verilen oğle ziyafetinde, Atlan. 
dir. tik Paktı konseyindeki daiml de r ıumre )ar:ıtma•a tahsı3oruz. 

Sarhoa 'ati) ett t hl MUIAkattan sonra Basbakan logcmiz }"atin Rü~til Zorlu ile 
yangını ıiindilrmektlr, Ondan 

l!nnrı da mutlaka esa~lı işlPre 
otıı rarığı1. ortalığı elblrliğiyle. 
ifüzr.ltııreğlz. 

melerlnln eli rl d e o ~mo 1 kullanan ofıirlerin chllyetna-
e n en altnmaSt Sehlr ferli ln"'e .. - .. '"ld ""ğü Adnan :Menderes ve Prof. Fuat görüşmü&lerdir. 

uman azada b 11 .,oruşıı u 
kımdan dlkk nt anlarının ileri sünliıklrri miıtalealar bu ba
blrka a e El)andır. l\lecll e )apılan teklif umumi iken 

Köprülü, Churchill le birlikte İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 
konaktan dıııarıya çıkmışlar, bır- Başbakana Londra ıl'yahatinde Han nası l değ(~ecek, bu yola 

n151l gidilecek? nıı yazının ıa
retede rıktı~. tam bu ı:;uallere 
ceup arandığı bir uradı, Bat· 
bakın D, P. lideri Adnan l\len
drrııs, hlirrlyetin be İti f!ayılan 
J,ondraıla bulunuyor. Rl'raherln
de iki müstakil gazeteriden, iki 
nıuvafılrtan, hir muhaliften mil
rekkep bir ha~mııharrlr ı:nıpu 
bulunuyor. İyi bir tr.sadiihin tam 
hu d:ıklkada Ra5bö.lkanın hnabe
rinile t.ondrııya yolladı~ı hl'& ııa-
1t.leri, araba :yeni )'eni anla$ma 
,.e sh·asi sulh imkant:m araştıra
cak bir öncü kol ,·azirrsinl göre· 
mrz mi? Yaktble prort.~iir Fuat 
Köpriilii, Hibeyin Cahit Yalçın 
\e Nihat Erim'ln bi r arada 
l.ondran yaptıktan ııeyahııttf!n 
19!5-1950 mlirıdele dl'nlnln 
ilk tolerans lmılcımı doğmadı 

k ~ .8za hususi otomobil kullananlan bunun dı ında tut 
: ka~eehm:·~;·I Atadan biri: •Husust otomobillnl Uren bir uı~ 
1 1 ç terse ne olur?•, bir dl rrl •Hrrnt senedir iı:kl 
!:~~:~d~~r:tomobil kull:ını)orum, bir kanncayı bile incit-

Yeni futbol federasyonu bı§· likte resim çektirmişlerdir. refakat eden altı TUrk gaıetcci-
kanı Orhan Şeref, cumartesi \'e Bunu mUteakıp devlet adam- siyle tanışmak için, yarın bir öğ 
pazar gllnlerl şehrimizde yapı. !arımız, kendilerini dUn gece le ziyafeti \erecektir. 
lan profesyonrl maçları takip et. Londra ha\'a meydanında, Bas- B.B.C. Radyo idaresi de, ga. 
miş Ye bu arada baı.ı klup idare· bakan yardımcısı sıfatıyle karşı- zetecilcr şerl'fine yarın akşam 
cileri ile de temaslar yaptıktan Iamış bulunan Dış İ§leri Bakanı bir davet tertipll'mistir. 

• . Şehir lllecll 1 azasının ııarho5 olarak otomobllln llirt'ksl
) onuna germe.>eceklerlne emlnlL Yirmi senedenhrrf 1 ki i . 
tlği \e_ otomobil kulla.ndıfı h:ıldc bir kıınnravı bile lncl~med~-
ilni SO.) le.> en ıntın ımzlerinln doğru olduı.una d . h 1 

sonra Ankaraya dönmUştUr. Anthony Eden'e ilk resmi ziya. ·Times• \'e .nally Telegrapb. ın 
Sızan haberlere gore Orhan rette bulunmak ilzero yaya ola- ~azılan 

Şeref, futbol federasyonunu kur rak Dış isleri Bakanlığına git- Londra 14 (Nafen) - İngiliz 
duktan sonra esaslı bir çalıfma mlşlerdlr. basını, mümtaz Tilrk mlsahrle· 
programı tesbit edecektir. Bu Kraliçe Tiirk he) etini buı:ün rinin bu ziyaretleri Uzerinde Ö· >oktur Fak t b d 6 a up rm z 

d h · a u ur mus oturnıuıı ıallann yanında lı:kill hal- programın gecen yıllardan daha kabul edecek nemle durmaya devam etmekte 
e, usust arab:ısını ıll'liceslne sürenler "ok m • ., ş d 

burada k 1 ., ucıur. unı a 
\'U ua ~e en otomobil kazalarının coğu hu ibllrrln 

göz doldurucu olacağı tahmin Başbakan Adnan :Menderes dır. Times gazetesi, Türkiye 
edilmektedir. ile Dıılşleri Bakanı Prof. Fuad cumhuriyeti ~ıırul.alıdanberi ilk 

harekf'llerl netıccsi değil midir" Bog d d 1 g 
mobillerin hüyi"k 11 k • ••• nz a rn ze uçan oto-

ı , r ısını husu ı arabalardır Kııza nr:ıba 

Hazırlanacak programda pro· Köprü!U, İngiltere Dısisleri Ba- defa olarak bıı: Turk Ba§bakanı 
fesyoncl klüplcrle sıkı bir işbir. kanı Anthony Eden ile 20 daki· nın I.ondrayı zıyaret etmekte ol 
liğine ön p!Anda yer vrrilecek ka görüştükten ıonra otomobille du~una işaretle ~?mın önemini 
amatörler arası faaliyetin de ge. Buckingham sarayına giderek belırtmekte 'e şoyle demekte· lan &ahlnlerl kel if halde kullanırken vulma c:lmlcti;. Ş~fôr: 

~~~e~~~la~ nl hf'tlc daho lhtl~atlı hareket cdhorlar. otomo
Eilnülor~r.azala uğrnma ının ~hep olacağı maddi ı:ıran dil· 

niş ve verimli bir şekilde yürü- dc!t<'ri mah usu imzalamıştır. dlr: 
mr.~i Uz:ennde titizlikle durula· Kralito Elizabcth, Başbakan· •- Tilrk devlet adamları •. so-

Su halde itkili olarak otomobil kaUananlar arasında bir 
:r:::~·:::~k, iste~ hususi. arabasını kullansın, ister tak
en do!ru barekett~r.glb lerln elınden ehliltlnamelerlnl almak 

caktır. la Dışişlerl Bakanını yarın öğle. ğuk ~arbe muvaffaklyetle gö Us 
Futbol federasyonu bu mev. den ı;onrn kabul edecektir. gernuş .ve son seçlmler~e de de· 

s.im yapılacak milli temasların Siyasi görüımelere buıUn m?kra.sı imtihanını geçırmle bir 
hemen hepsini nisan ayında top başlanacak ~ılletın mUmessıllerl olarık İn· 
lamatı düEilnmektedir. Bu &u. nurada resmi revrclerin belirt gıltercde samimiyetle karıılana 
retle profcs)onel klüpler, ecnebi tıklerine göre bugüı1 devlet •· cakla~ı~dan emin olmalıdırlar.• 
takımlarla yapacakları angajman 'ı . . . İngılız gazetelerinin bu sa. 
lar için kolaylıkla müsait zaman damlarımızla, ngılız de\let a- bahki nüı;halarında, Tilrk dev· 

mı? 

İıin 'erin de hen ılmdllik 
biraz ümidi muhafıta edeyim. 
hlldat \'e imUnlınn ne J?ibi bir 
manzara gö terdlJlılt dönU$te sl
t.e anlatırım. Enis Tahsin Til 

\ 

Ahmet Emin YALMAN bulabileceklerdir. ~am~arı ar~sında Y~fılan t~ı;nas Jet adamlarının Londra hava ala 
Bılindiği slt>i tsviçrcde ve İs· ~r amamıylc tcsr at ma ıye- nında karşılanışlarına dair re· D.P. (ı" Mı' l lefvek'ıl ı' 

panyada )apılacak milli matlar tınde olmu~tur. . simler intişar etmiştir. Basın, is 
Nısan ayında oynanacaktır. Yu· o;tadoğu komutanlı~ı '~ ~t- tisnasız bu ziyaretin önemini be 
goslav milll takımiylc de bira;. lan tık Paktı. me!c.~elcrınl ıhtn·a lirtmektedir. Daily Telegraph ga Ustaog~ lu Afat u" rk'u .. 
!aşmaya varılırsa, bu maçın da eciecek siyası gorusı:ııclere ya. zetesi, Türk devlet adamlarının 
nisnn ayında y3pılması sağlana rın muhtr.mclcn nışışlcrl Bakan İngilterl'rle hüyiik bir sevinçle • 
caktır. lığında başlan~:aktır. karşılandıklarını \'e iki millet inkar ediyor 

D ğer taraftan futbol fcderas . A. Edrn. ın ~lyafrtı arasında hakiki bir dostluk mev 
''onun n h ı r. • 1ngıltere Dışışlerı Rakam Ant. cul olduğunu kavdelmektedir Samsun'da çıkan <Büyiik CI· ., u azır ıyacatıı yeni yıl h Ed B b k Ad • · h s ·1 
prognım:rıda büyük böl clerlc ony en, aş a a~ nan Daily Telegraph gazetesinde at) adlı gazetede amsun mı • 
di~er b"lgele d g . 1 lendcrcs ile Dıslslcrı Bakanı intiıııır eden mnknlede Türkle· letveklli Fehmi Uıtaoğlu hlr 

ti u r arasın a serı ha· r t K" rü!U r b • ' 
linde temaslara geniş yer veri· blua i ~P se;e iıne ZI u lece rin yalnız asker olarak bir nam makale ne:irederek milletin Ata-
lecektir. İstanbul, Ankara ve İz. f rk/ yBa ket veHrmışltdr.l\r y~ı~ıtıte, bırakmamış .. old~ıkl~rı, arnı za. türke borçlu olduğu iddiasından 
mir Amatör k ı d' 5 .m a anı aro ac •• ı an manda Ataturkün ıdaresı altın- daha boş, daha haksız söz olına
bölgelerin k ar1m~1arıd ığrr iş Bakanı Slr Walter Monckton, da yeniden dirilmenin canlı bir dığını, zafer ve muvaffaklyetln 

arma arı e evamlı 't" t 1 k" B k oı· L surelt ma 1 . kl ,. us em e · .. t a anı l\'Cr ytt semboliinil vrrdlkteri kaydedil· sıd milslUmanların gayreti sa)•e-
Fut~ol fcçd ar ) ~paca ardır. Jeton, Dışişll'ri mUsteşarı Ant· mekledir. Daily Telcgraph, bu sinde elde edildiğini söylüyor, 

Prorrsör l\luhlttin F.tln ü' M 

katili Rırak Gedikol'-~ nun Rıfat Gedikoğlunun c kl nlaanlısı 
6 u qlan ihıan 

büyük böl cl~ras)onunu~ b~ yıl hony N'uttlng, Liberal !'arti dirilmenin, dünya tarihinde eşi. ·Başkumandanlık me\·kiinde bas 
!erde a 1f r d!şındakı bolgc. Başkanı Clement Davies, lngil. ne ender tesadüf edilen bir dl· kası da olsaydı gene bu net1ce 
de bi/t:kıaeak l~g t m~tfrı 1.çln terenin Tilrkiye Büyük Elçisi rilme olduğunu da bilhassa HA· biinayetill~hi teala hhıl ola· 
rinde du m/en er P .er üze- Slr Alrxander Knox Helm, Es. ve etmektedir. cnktı. diyor, ı;onrı lnkılApların 
mutalaal rma ~~~İ Bütün bu ki Dısişlcrl Bakanlığı müsteşarı Daily Telc,;:rarıh tarih bo)·un· Türkiyenin itibarı üzerinde hiç 

Taksim cinayetinin kadrn için 
işlendiği an1aşıldı 

bol f /r t~za ~ grlerd<'kl fut Christopher Mayhew, hava kuv. ra, Türkiye ile İngiltere arasın· bir tesiri olmadtlını yazıyor. 
!arda~~ 1r t~nı1 ~;nı~letm.~k, .. bur~ vt.tlr.ri kurmay başkanı Afaresal daki münasebetleri de inceliyl'n Büyiik Millet .l\Iecllsinln mil
ni artt u 

0 
.cu e_rın 1ıorgulc.~ı· Sir John Sellev, Dışişleri Bakan makalesinde, Rıısy:ıya karşı cep Ietvrkilleri albtimUne ıöre Ha. 

gele d 
1~~a~ \e ~ıhıyet bu bol. lığı ileri gelen şahsiyetleri, İngll he alındııtını \•e Tilrk • İngiliz san Fehmi Ustaoğlu 1879 doC•ım· 1 

ve rl e 1 e emaı° ~rın yetlsme terenin rski Türkiye Büyük el· işbirliğinin cephede olduğu ka· lu olup medrese lahslll yapmt§· 
1 ° gun aşma m Anlarını snğ. çisi Sir Pcroy Lorralne, ''e fn. <far konferans salonlarında da tır. CDaıı 1 incide) 

hln~e hırsı:füktan, 26.6.935 de 
fıilı ~eniden, 21.4 g45 de 11 2 
948 "e 8.6.949 tarUılerin°do d~ 
hırsızlık suçlarından mahktlm ol 
mu~ bır ıabıkahdrr. • 

Bundan bir buçuk ı~e önce 
Rıfa~ Buyükadada İhsan Jsmln· 
de bır hıtla tanı~mış ve onunla 
evlenmek ialeml~llr. İki genç bir 
mDddet nl anlı kaldıktan sonra 
Rı!atın frenglll olduğu anlasıı: 
~ığı için evlenmeleri mUmkUn 0 • 
bamamııtır. Bu aradıı da Ihsan 
Dır tramvı) cı ile evlenmlstir. 
f aha sonraları ı:enç kadın, Pro. 
b~sör Muhittin I:tingu'nUn kayın 
ıraderinln yanına hlzmct,.I oln· 

tak · · ~ gırrnıstir. Kendisinden ihsa-
~~ lYrılmasına. Profesur Muhlt
ol~ın refikası Mlinevverin sebep 
deI~tunu s~nan Rıfat, müteaddit 
b 1 • e~lerıne gldrrek aralarını 
d u ınalannı, aksi takdirde kcm-
ı~rlnl öldUrece{:lnl söylemiştir. 

ta ~ta oldutu için :ınten hayat· 
fa~ pmıdınl kesmiş bulunan Rı· 
t k. rofcsörün r<'fıkasından ln· 
;a 

8
;:' almak itin plAnl::ır kurma

~ap a lamıetır. Nihayet, taşçılık 
d. an kardc~lnden temin ettiği 
ınarn tlc p r ö 

kası 1 ro l'S rUn e\ ine rcrl· 
gitmi llnevverl öldürmek için 
du~ 

1 
j takat hanım rahatsız ol

açrnııt cın 1 apıyı Proresör bl7.zııt 
namit ır. O anda fıtili yanan di· 
p de Pallamıı ''e her ikisi de 
arcalanmıelardır. 

Bayan l'ılune\ \er neler 
lUd anlatıyor? 

hey ısenın vuku bulduğu gece 
eanıı~~n ;e korku ından konu· 
lan t"d~ lunevHr Etlngil, apı· 
gelf'bıl ~ıler sonunda kend'slne 
hAdı ınışttr. Bayan Münevver, 

sevJ föyl anlatmı tır-,_ n R • 
tanı an u ıfııtı tanı~ orum. Her 
tanı bıze &:elir \'c eşime «İh-
1IıttAs~1 ııvlendlriyorsun• drrdl. 
nın adr/ ~efuında eşime, lhsn. 
Öldürürü lnı ~ermezsenlz hepinizi 
evlen ın, demı~u. Bu kızla 
disı t'ck istiyordu. Fakat k<'n· 
ınrsı ~t',ngfll Lmı~. Doktor e\len· 
biz nıl ~ rapor vermemi~. Yoksa 

nı olnıue dr~iliz.ı 

ihsanın anlattıktan 
R•ratıa n ' 

İhsan 1 uyuıc dada tanışan 
e ınları ani tmı~tır· 

'- E, t R • 
Onun13 toe ·. ıfatı tanıyorum. 
lı old ılü Idık. Fakat frengl
buiun~. ~nu, hır ızlıktıın !Uçlan 
ta ken ~ unu bilmiyordum. Yok. 

Ge d ıı ile konu mazdım ı 
c \akte k d 

tneı uı 1 a ar tııhkıkatla 
tıın ho an &a\rı Ya•dımcısı bil 

a ıtl · • lır. Cına rın ifadelerini nlmış-
tnakıa b Yetın mahiyeti anlaeıl
etınekted~rabcr tahl:lkat devam 

r . 

~ nıf~enale ~aldınlmı)or! 
ruhsat forGedıko_l!lunun cesedi, 
caya kad ınaııtelerı tamamlanın. 
ve ce ett:r •Partımanda kalmış 
apartını;ın n çıkan koku b~tUn 
ınısı r. Errı~ıalkını rahatsız el· 
Y•l'lllan mü et 'l ı lıırll Linr 
Tekelioğlu r~C'aat llzerine. Ahmet 
den ccscd eıarlıkiar Müdtirlln 

•n kaldırılmasını, hiç 

amağı istihdaf etmektedir. giliz kültiir heyrıtlnden Sir no. kendini gösterdiğini belirtmekte Samsun milletvekilinin mıka-
nald Adam hazır bulunmuşlar· dir. lesinin herkes arasında bilyilk 

Gen 1 S d dır. Churclıill \"C E<lrn ladrl dya· teessür uyandıraca:ı ~Uphesiz. era aun ers Ba~bakan \"e Dı~lflf'rl Hakanı rette hulundu dır. Atatürk'e batlı olan, Ata-ı 
(Bası ı incide) Aum kamarasında İngiltere Baıbakanı Churchlll tUrk inkılAplarını benlmsemıı 

bulunacaklar bugün öğleden sonra Tılrkiye bulunan bir partinin safları ara-
nı, malOmat aldım. O ı.aman bu Daşbakan Adnan Ml!nderes büyük elçiliğine ı;:lderek Başba· sııfda bu kadar ıykın düşünen ı 
kuweUcrin ~ördüklerimin en ile Dışlşleri Rakanı Fuad Kôp· kan Adnan Menderese ladel zl· bir milletvekilinin bulunması 
lyılerinden birj olduğu neticesi- rülU yarın öğleden sonra Avam yarette bulunmuştur. hayretle karşılanmı~tır. 
ne varmıstım. Bu arada Turk kam:ırıısının içtimaında hazır bu İnsiltere Dışlslcrl Daka_~ı - " 
ha\'a kuvvetlerinin yeni hamlr. lunarak müzakereleri takip ede. A_nthonr ~den de bu ak§a"! Tur Ogv rencilerı'n 
lcr yapmasını temin etmek mak. ceklerdir. Hu toplantıda Dışisleri kıye büyuk clçUlğlne glc: rek 
sadile müşterek kararlar almış· Bakanı E<len'in, İngiliz • İran Bıışb~kan Adnan Menderese ia· Ofobu"s u .. crefı' 
tık. İşte şimdi bu kararların ne· petrol lhti!Afındaki son durum del zıyarette bulu~muşt~r. 
ticrsinl göreceğim.• hakkında hryanatta bulunacağı Anlaşıldı~ına ı:lıre: Turk dev· 

,_Bir harp vukuunda Türki. sanılmaktadır. let aclamlarlylr, 1ngıl!ere • Dışls· ,. d' 'ld' 
yenin hava savunması hakkında Devlet adamlanmı '"il d lcri Hakanı Anthony Eden in bu. n iri 1 z, ı. ma an .. kli b 1 1 el ne dllsünüyorsunuz? sonra, Avam kamarası başkanı gun u uşma arın a, perfem· ( Ba~ı ı lncldel 
•- Demin de söylediğim ı:lbl, Willlam Morrl.son ile birlikte be Ye cuma gUnU ~a.?ılacak o· öne alınmıştır. 

c.V\'eltı yapılan inkişafları ı:örc. çay içeceklerdir lan toplantılarda göruşeceklerl, Bu ırada Sahaflar Cır~mnın 
hm. Hem bir tecavüz vuku bulsa Yine yann ~ece İngiltere müdafaa meselelerinden başka, buradan çıkarılan esnafı verilip 
dahi Tıl k" 1 b ' siyasi mevzulnrın programını 

r ıye ge enlere ce\•abını Baş akanı_ Chı~rchll!, Bakanla.rı müzakere etmişlerdir. Bu toplan verilmiyeceği müzakere edilmiş. 
verecek bir kudrete uhiptir. mız ıcrerınc ıı.} afet vcrecrktır. tılarda TUrk • fnglllı lktısat ve tir. 

Bundan hiı; birimizin şüphesi Baş.hıık~n Adnan Menderes ve ticaret meselelerinin görüşUlme Neticede buradaki dUkkAnla· 
yoktur• ~~~ışl~r~ Bakanı Profesör Fuad sl ihtimali vardır. rın halen Beyazıt camii avlusun. 

Rlfatıl! eski nişanlısı olan General yann Balıkesir ve Di· Koprtıllı perşembe akşamı 1ngil da açıkta kitap satan kimselere 
ihsanın kocası yarbakır hava meydanlarını ge· t<'re lllüdafaa Bakanı Feld Ma· Kore mütarr.ke me elesl VC'rilmesi ve dükkAn arthf:ı tak-

ı~cek, plloUarımızın uçuslarını rcş:ıl Sir Alexander'in davetlisi Londra 14 (B.B C.) - Türk dirde diğer kitapçılara da kira· 
olmazsa, .apartımandan alınması- gorecekllr. Ve miiteakiben istan olarak Sadlcrs Wells oprrasının, \'e İngiliz devlet adamlarının g6 ]anması kararlaştırılmıştır. Bu 111 htemıştır. Fakat Müdür Sc· bula gidecektir. Purcell'dl'n Dldo Aneas temsllln rüşeccğl meseleler arasında Ko maddenin görüc!llmeslnden son. faeddın Güney: ----------- d h . v e azır bulunacaklar ve Sir A· re mütareke görilşrnelcrınin de ra ilk, orta, ve Ji~e öğrencilerine 

•- Ben talimatnameye bağlı. Kı'mbal lexander, Bakanlarımız <erefine bulıındıı~u tahmin edilmektedir. de k~di bölgeleri dahilinde ya. yım. Formalitelrr t~m~mlanma. b' . r t k • t 
d k u u ır 7 ıya e \'Crl'c tir. ngiltcre Oışişleri Bııkanı A. rım ürrt.lle !eyahat edebilmeleri 

an aldıramam11 demiştir T,ondra elı;lmbin , ·rnllj!l 7lya(et Eden Korr.de lnı::ilizlerle omuz için hazırlanan tutanak okun. 
v ~-ıha)ct, Emniyet MudUrUnUn < Bası 1 incide) Başbakan Adnan :'.\Iendcres ve omuza çıırpısnn Türk ııskrrlnln muş ve üyeler tarafından kabul 

ıye müracantı ilzerine Prof d h ı ı Oı~i~lr.ri Bakanı Profe ör Fuad kahranııınlıjiını d:ıima takdir e· edilmi~.tir . .Miiteaklben Darülıce Gok.ay, ccsc\]ln kald rılma .. , for: a şe r n zde bulunuyorum. Bun K"" n·ı · 
malıtelerın bu arada ikm;İ edil· dan bir müddet evvel bir seya. _0P_ı_ı-'i'_..;.bu;;;g=:.;ü..;.n;...;;b..;.ii::..YU=.;.k;.:..· ......::e;.;.lç:.:.i.:.:.m;.;;iz:....;;d;.::e~n-;;.bi:.;.r_.;.de;;.v..;.l..;.et;....;.a.;.;d..;.am;....;.;ıd;..;ı.;.;r.;...___ ze itin hazırlanan raporun görU· 
mcsl emrınt verınıştır hat daha yapmıştım fakat Tür- B • ş· h• M ı • • şiilmesi müzakereye konulmuş 
P~ofcsör Etlngu'nU~ cenazesi kiye Jle ~nistana uğrayama. ır e ır e e ISI Cakat.,üyeler bu maddrnin gele· 

bugün saat 10 da Teknik Ünh•er. mıştım. Tilrkiyenln Nato'ya da. cek celsenin başına alınmasını 
ıtede ap t hil oluşuna sevindim. Ankarada • • • • ı•ddı•aSI kararlaştırmışlardır. Bunun Uz:e. 1 

acak törenden ıonra uyesınuı . kaldırıl~caktır. MllU Savunma Bakanınızla ve rıne Darülaceze komisyonu ra. 
Pr?rr iirUn ııahsıyetl Ba~b:ıkan yardımcısı Samet A. porlörU Murad Güven ayağa kal· 

Profcsor .Muhittin Etingll, dün ğaolilu He giirilştüm. G61cükdekl Sedat Kumbarac1'ar, otomobillerin fenni mua- karak bu maddenin görU~Ulme· 
de )"azdı ımız r,ıbl, eski blr bah· ü U ı:-czdim ve bir Türk muhri- • d / / k /d w k sinde ısrar etmiş fakat kabul e. 
ri)'e sub:ın ldı. Almanya, İnglJ. bi ile eehrinize gelrtim. Taarru- yenesm e yo SUZ U O ugunu ve bu omİsyon dllmeyince: 
tere ve İlalyad:ı grnıı I -.a karşı koyacak kuvvetlerinizin Üye/erinin vazife/erine gitmedik/erini SÖy/Üyor «Ben her Giln töhmet altındı 
tahsil etml&, memlekete dnöi$nadsilınk~ 11rtmasına sevindim. TUrkiyede kıılamam bu tahkikatın neticelen 
t b t 1 • ı· bl Şehir meclisinin dünkil miiz:;ı. kantıka,.tısı ile bir vere "!diyor- mr.rı'nl ı(tı· · dı m lmadık !Af rn sonr:ı u işle uııraşmıc, bah- gaye c \'crış ı r donanma mev •· • ., ., " ~ ~ or ı , o 
1 l rUtb .,;; " tt j i t ı · kerclerl 11ırasında, 1iyrlcrden Şc. dum. Şofo"r·. -nc~·im bııra~a pa. so"•·lilyorl ,..,, il ··1 d.,,. e 1·· r ycc c e 1 ylikselerck Kur- cıı ur. y a ım ve terbiye gör • tı J ar. uur şu me ı,.ın o 

Y b 1. i 1 ti 1 dat Kumbaracılar, b::ıck:ınlı 11a bir ra \'crmr.dl'n I• gl'ırı"ilml'ıvor. B"n· re bl'n d b k i da isti may ar ay olmu•tu. Teknik "~- m ış ve Y yr şm ş subaı.-larınız • 6 9 J ~ e u om ıyon n • 
1 il d v u 1 " takrir Ycrrrek, otomobillerin fen den bile isteciil"'r• dedı". fa cı· d' k t n. Hrs e. e semt lncası kürrl·ısil var. Teml'nn m, donanmanızın ' e ıyorum.n ıyere çan asını 
h 1 d il • 0 l k I nl muı.ı•·enclcrlncic yolsuzluklar alıp 1\I ı· t k t D'ıı ı c as e ı nee askrrliktl!n istifa a v ye edilmeı;icllr. no•u Akde. J Ben paranın orada ıılındı•ın- ec ıs en ı:ı mı~ ır. ı,.er 

1 b 1 l'i oldul!unu ve Şr.hlr mC'cfüinrlen b m dd ı ı rı •· ü uı i d rtm S ''e uraya profesör olmuc:.. n ı: manevralarını Tiirkiye de da ısrar r.tmlvorum. Bu Is ikind a e er n e ı;or ş mes n en 
tu. " fctlrak edecektir. hu komisyona tayin edilen kim- f sonra mllzakl're!Pre saat 18,30 

]ıı h"ttl " selerln işlerine gitmediklerini ve ıçlincil ellerle ewelden J;Ö· da .
1 

• t' 
u ı n EtingU, incillzec, fran Kimbatl bundan sonra gazete. iddia etmiştir. rlilüyor. ~ \'erı mış ır. 

sızca, nim nca, ıtalyancayı mil· c lerln muhtcıır suallerlnl cevap fi 
'·emmrl urctt bil Meclis konuşmalarını rn tca-
" s e en son derece landırmı~ \'e bu arada deml~tir Sonra bu komlsvonda Uye olan 

bir zatın da dışarıda tamirhane
si 'liardır. Ayni şr.yi chlivet im
tihanlarında dn oluyor. ·Kızaktı 
olan bir otomobile temiz raporu 
\'eriliyor. nen bunları ~öylliyo. 
rıım, fakat elle tutamıyoruz. 
Biraz da bu l~le alAk:ılı olnn res
mi maknml:ır ıı~raşsınlar.• 

ıeki, kUlturlU , c ı:ok mütevazı ki: • kıp kendisiyle görü~tilllümüz dok 
n l üzlil b' i ' tor Sedat Kumbaracılar. otomo-
b.u er Y . ır n andı. Ünlvrr. c- NATO d~ 2500 muhtelı'f b 1 1 i d 
g tedekl ders d u il erin rcnnl muayene er n e 
bl k h" bJ ın len ve ailesinden gemi \'C 1,5 milyon erden mU· nara alındtfına dair Olan iddia. 
daı S a ıç r şey e meşgul olmaz. ,,. 

rckkl'p bir deniz kuvveti mıwcut sını şöyle iuh r.tmlıtir: 
Muhlltln ElingU aynı ıamand tur. Deniılere hftklm olahllmek •- 1\taalesr.f hakikat budur. 

bl t'stt" k · · a lı:ln bu donanmanın bUyiiklil11ü Ben iddiamdı ısrar r.di.vorum. r nr ı ı, co • ıvı rl'sim ve ka- kAf' 6 

k tü d E " ıdlr :ıanındnyım. HattA geçen gün nelcdiyenin rı ::ı r yapar 1 .skiden muhte. nu~yada atom bombasının 
lıf mccmuıılard::ı pek çok k:ırika. 
turu çıkmıştır. mevcut oldul!unu tahmin ctiiy0 • 

Son zamanlarda kendisini üzrn nım. Eğer bir harp olursa biz 
başlıca hldise. rerıknsının rahat. :~z.:tom bombasını kullanaca. 

sızhğı idi. Refikasını, tednvl için 1\Ir. Klmball sözlerini bltlrlr. 
geten harta Almanyayı göndere: ken ~unlan sö.vlemi•tir: 
erkli. lla•tanede boş yer olmadı- " 
ğı bir harta kadar gl'clkmtıııl •- General Marshall A\TUpa. 
h"ldl · el ya ıeldlll vakit, cA\'l'upadald 1 rıldı ın en )Ola ı:ıkarama. milletler tam mftnaslyle hürriyet 
mıetı. Bu ecikme olmıı a dı, ka. lcrlne kavuımadan, buradan ay. 
tılln Mııhıttin Elingü'nün kendi. rılmıyacatız 11 demişti. Bu fikri 
sini dl'ğll. refikasını öldllrmrk ben de teyid ederim. 
1 ted.ğine gore, belki de bu el· ~ahriye Bakanı bugün memle. 
l'a~et işlcnmiyecektl. ketımizden ayrılacaktır. 

. . 
lngilfere, lran teklifini reddetti 

( Ba51 ı incide) rındaki ilk taksiti bıısün \"e ge· 
rl kalanı 3 hafta zarfında yatırıl 

meli tarafınclan kontrol edilen mış olacaktı. 
Anı;lo • frania:ı petrol kıımpan- Musaddık son notasında, fngll 
yasının kendisine 49 milyon sıer terenin bu parayı ödemesi ha· 
!in borçlu b~lunduğ.ıınu iddia e· linde An"lo • İranlan petrol kum 
c!egelmektedır. Bildırildlğl::e gB panyasını temsil eden bir heye· 
re, tnılliz: notasında İranın bu tin mUzakcrelrre girişmek üzere 
iddiası etraflı bir şekilde te,rlh Tahrana gBndtrllmcslni de tek
edilml tir. l'ıı.~saddık bu paran!n 'lir etmiştir. fnglllı ce\•abl nota· 
iki taksitte odenmeslni lstemış sının tam metni muhtemelen ya· 
ti. Bunun 20 milyon sterlin tuta rın yayınlanacaktır. 

C. H. P. 
Milletvekilleri 

< Hası ı tnrldf! I 
Toplantının mevzuu hııkkında 
herhangi bir açıklamada bulu· 
nulmamasına rağmen, ıon Ba· 
lıkesir ve Manisa hldlselerinln 
üzerinde durulduğu tahmin e· 
dllmeklcdir. 
Diğer tarartan ııllkalı çevre· 

lcrdıı beliren kanaate glire, C. 
H. P. nin ne5rf!tt!ği beyanname. 
de mutedil bir dil kullanmuınd .. 
dıJ siya~et bakımındın milhlm 
hlidiselerin cereyan etmesi Amil 
olmuştur. 

C. H. P. liler arasında hAkim 
bir kanaate göre, Başbakan Art· 
nan M 'eresin Londra ıevıhı· 
tinılen aomiS{inde, son hldise 
lere dair yeni bir açıklama ya· 
pılacaktır. 

1 

Meclis ve D. P. Grup Başkanhğı 
için mücadeleler başladı 

( Baeı ı incide> dakl teklifleri hiç itirazsız kabul 
)·en ıahısllra inhisar eden bir etml~lrrdi. Fakat Meclis riyase-
gedik olmaktan çıkmalı, her U tahsisatının mUz~keresl .sır~· 
devrede yenilenmeli \"e yeni sında milletvekıllerı, bu tahsı· 
kıymetlerin tezahUrUne lmkln satın indirilmesini isteml~ler, 
vermeli ve bö) lece demokratik ı h~ttA Koraltanın hususi telefon 
bir teamlllün temeli atılmıılıdır. larını dahi Meclis riyaseti ma· 

Bugünlude bir prens!p halin- kamından yaptığını, Amerikada· 
de tebellür eden bu fik!r u ka· ki oğlu ile konuşmalarda bulun· 
naat esasen Demokrat Parti mil dut!unu soylemışlcrdi. 
letşckillerinin üı; senedir Meclis Yıne Konttan Ankara millet· 
reisli~i serimlerlnde verdıklcrl vekıli Abdullah Gedikoğluna 
reyi erle de bariz bir şekilde gö· •işler iyi gıdtyor! • d~ye hit!P 
rUlmektedlr. Filhakika Demok· ettıt:I zaman bu ateşll mılletve· 
rat Parti iktidara gellr gelmez, kilinden •evet işler iyi gidiyor, 
Refık Koraltan Meclis riyasetine e\inl ııydı bin liraya kiraya \'er. 
ittifakla seçilmişti. Fakat 1951 din. Hani Meclis reıslığı kö~kil· 
seclmlerinde ittifakı kaybetmı,. ne çıkmıyacaktın• cevabını al· 
ti. Hele geı;en seneki se~imler· mıştı. 
de, demokrasi prcn• .. ,.erini z:e· Bunlar \'e bunlara benzer mU 
dellyecek bazı harPketlerde hu· teaddıt hAdiseler, mllletvekille
Junma•ı. Medis riyaset! ':..ih rinın Meclis riyasetinin edik 
si makamında beklenen mu- haline konmaması hus•ısundaki 
,·ıffakiyeti ,.e tarafsızlıf:ı gos1'3· ana prensibine ilAve edilecek O· 

remeyisi yüzünden 30 küsur rey !ursa. Koraltanın bu devrede 
farkı ile mevkiini muhafaza e· şansı olmadığı kolayca anlaşılı:. 
debllml~ti. Yani hiç bir pro:-ıa· Batı ş:ıhıslar, esasen Koralta· 
ı:tandada bulunmıyan rakibi T?:•· nın da muayyen makamların bı 
fik Şevket ince 16 • 17 rey fazl.ı ıı 5ahıslar uhdııslnde gedik ol· 
alsa idi Korattan fiilen riyaseti maması prensıbine bıuat 
kaybetmiş olacaktı. Baeka bir taraftar olduğunu ve ken· 
tAblrle Refık Koraltanın millet disinin Meclıs grupu reis-
,·ekllleri arasındaki sempati gra liğıni, lcclis reisliğine tercih e
fı:i tamamen sukut etmiz bu· deceğıni soylcmektcdlrlcr. Fakat 
lunmaktadır. ~ Koraltanın bovle hır feragat~e 

Bu seçimden bu yana geçen bulunacağını gosterecek bir e· 
bir yıl itinde Refik Koraltan bu mare yoktur. Aksine. feclls re!s 
sempati grafiğini yükseltecek lıfi seçimınln yalda tığını biı.n 
hiç bir harekette bulunmamış, Koraltanda bazı telli~ emaro!leri 
aksine 1051 kasımında kendısin~ sezilmektedir. Son gtinlerd~ ıs· 
rey verenlerden blrtotunu s:U· minin \'C re mınin çıkmasını ti!· 
rendlrecek, demokrasi prensiple. mm edecek htr fı'"sattan fa)'dl· 
rlnl hiı;e sayacak bazı işler yap. fanmata çalışmaktadır. 

mıştır. Bunlardan bilhaua iltü Şehirden röpor1ajlar 
§Unlardır: 

Koraltanın Halayda Samand~ 
ğında söylediği nutuk, bilAha re 
yapılan bUtiin tevıllere rağmen. 
Meclis riyasetinde bulunan bir 
şahsın makamının icaplnlle te
lif edilemiyPcek bir mahiyet ta 
~ımaktadır. Tarafcız olması ica!' 
eden bir makamda oturan bu 
~ahsın biç olmazsa zevahiri kur· 
tarması icap ederken, Koraltın 
bu nutkunda en bUyUk gafını 
yapmıştır. 

ikincisi, matbuata karşı takın 
dıjlı çirkin tavırdır. ParUmento 
muhabirleri, MP.r.!is koridorları· 
nı, bazı encümen mUuıkereleri 
ne kabul edilirken, hele l'ıleclls 
gazinosunda milletvekilleri ile 
temu etmeleri ötedenberl bir 
teamül haline gelmiş bulunur· 
ke~: Koraltan, hakkındaki ta
mamen hakikate uygun bazı ten. 
kldkAr yazılar dolayısile, nıat· 
huattan intikam almak istemiş. 
maalesef bu kararını gerekli şe· 
kil ve kalıplara uydurduktan 
sonra geçen seneki teşrıl devre 
de, parlAmen!.Q muhabirlerini 
değil koridora, encümene ı;olı: 
mık, Meclis ıaı:inosunda millet 
''ekillerl ile görü~mekten dahi 
menetmiştir. ParHımento muha 
birleri. haklarını korumak Ozc. 
re kendisine toplu olarak mnra· 
caat etmişler, o günlerde Enis 
Tahsin Til'in, saltanat ve lstib 
dat meclbl mebusanlarında da· 
hl ıııetedlerin meclis encümen 
ve koridorlarına girdikleri hak 
kında gazetemizde çıkan fıkra 
sını okumu~lar, fakat o •her şey 
karşılıklı olur• cevabını vere· 
rek zaafını açığa vurmuştur. Hu 
k<ımet ve parti erklnının ''aad 
)erine, demokrasiyi ka"nmış 
milletvekillerinin itiraz ve fs. 
yanlarını rağmen Koraltanın bu 
keyfi kararı maalesef teşrii dev 
renin ıonuna kadar devam et· 
mlftlr. 

Yine geçen geneki delTede 
Başbakanın. Bakanların ,.e lllec· 
lls riyasetinin tahsisatlarının bir 
kaç maddelik ltylhalıırla kanun 
laştırılması görUşUlUrken, mu 
hallf. mu,·afık milletvekilleri 
Başbakan \'e Bakanlar hakkın· 

İKRAMİYELİ 

Toptan satış >·trl: Yalnız lstın· 
bul'dı Sultınhamam Kefeli hın 
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SORPRIZ 

Dostumuz kedi 
,(Başı 4 üncüde) 

k di vardı. Kedınin her tarafı 
yara iı:ınde kalmıştı \'e pek az 
insan ona bakmağa tahammül 
ı;ôsterebılırdi. Kediyi kucağın 
da tutan kadın, hayvana şef· 
katle bakıyor l'c karşısındaki· 
ne acı acı dert yanıyordu: 

• Ha)·vanın her tarafı yara 
olmuş. Tedavi için hayvan ha .. 
tanesine getirmiş. Bir llfıç ver 
miEler, stirı.ince, hayvan can a. 
cısından l eri ı:öğli inletiyor· 
muş.,• 

•- Sen baska bir i!Aç bili· 
yor musun karde~? • diye akıl 
danıştıydı. 

O gün, oracıkta o lkl kadı
nın konuşm!larına şahit olu· 
şum, kedılere karsı bilhassa 
orta ve fakır tabakanın nasıl 

hır a!Aka du)duğıınu bana çok 
canlı olarak anlatmış bulunu· 

or. Apartımanlarda ya-ıyan· 
tar, b· ıhassa )tni binalarda o· 
turanlar, e~lerınde kediyi ID· 
:ııımsuı addediyorlar. Gerçi ke 
di bir ıUs havvını olarak da 
kabul edılebilir; fakat onun a
sıl hikmeti \'ÜcudU farelere 
karsı amansız bir düşman olu· 
şudur. Eh, o zararlı ha)'l'ancık· 
lar da, apartımanlardan ziya· 
de, ahsarı e\•lerde, fakir muhit 
!erde barınırlar. Bınaenaleyh 
kediye daha rok ııski mahalle· 
!erde. harap evli sokaklarda 
r:ıstlanırız O halde İstanbu· 
hın her tarafında kedi \'ardır 
lıukm inil tercddılt&üz. ,·erebl· 
lırsiniz. 

* Kedi, temizl•ğe dilşkUnlii!fü· 
nü, bitmez tUkcnmez yalanma· 
lariyle tezahUr ettiren bir hay
\'an olmakla beraber; pek de 
temiz bir mahlCık değıldir. He· 
le azma mevsimlerinde, sey
yar mikrop yuvaları addedile· 
bilir. Sonra, mübarekler her 
onlerine gelen yere; mindere. 
yastığa, yatak üstilne çıkıp u· 
yumağa bayıldıkları !çın mik· 
rcıpların sirayetine de yol açar
lar. Amma bütün bunlar, ke
diye olan rİmhabbrt yanında 
hlt mesabesinde kalıyor olma. 
lı ki, C\ !eri mlzde boy boy. rins 
<'lns kedi beslemekte deo,;am 
ediliyor. 

!esell biz. birkaç ay e•·vel, 
•hşap bir evd•n bir apıırtıma· 
oıa taşındık. Taşınırken bizim 
• U~ur• un e~kı evde bırakıl· 
masında oldukca israr etmeğe 
rağmen. ıralebe bızimkiterde 
kıl':lı . Krdı~i a1=1rlımana getir 
dlk. Blr~.aç ~ün sonra bır a· 
rap kedi peyda oldu. Sim~iyah 
IUylerinln arasından yaprak ye 
şili gözleri o kadar hoş ıörU· 
nüyordu ki. hepimiz hay\•anı 
ge\•iverdlk. Simdi o da bize ka· 
pılanrlı Derken bir sarı bir de 
siyahlı be~azlı iki kedi b1hçe· 
de arz.ı endam ettiler. Gerçi 
onları !teri almıyoruz amma, 
İa$elerl biıim üzerimizde. Vel 
hasıl biz de. hir Seher 113rıım 
olmak 1'tldadında görilnU;or 
'İblllZ. 

* Getcn ık•am kendi kendi-
me: • r1tı:: Eli ~ hırCle ne ka· 
dar ke~ı urdır' • dl ~ d ıı:iin· 
duın St'ln hlr i~t~tlslil c"'lıir 
ıç ndo l O 000 hina old ı{r ınıı 
ııö lrrlyor<lıı. Her h n~\ J hir 
kedi i abtt 11ı·e dcdım. 150000 
kedi edrr. Ihı hn\'vanrıkların 
r, sıl ırejıkl,.rırı bılirsiniz. E· 
n t:ıh•ıı . ön• lrlerı babında 

bırıız conıtrt daHanmış oı~a. 
~r'1ri onlara bırakıp ı:.: lmemiz 
pek uzıın zamm 1 ~ın111·vl'cektl. 
Hem daha ivı nlıırı'hı canım, 
bülıln şehir h-.llrı coi-!er. bir 
başka yerde yeııı h r lPhır ku. 
rardık; amma rı\' •\·~11 ve şim 
diki bell'diye •z 111.,,ndı tal)ii.. 
BI:: onlarsız ne rtirriz?. 
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mi~ BULMACA 
15 Ekim 195:! - Çar amba 

l TA~BUL 
• 

LEVEND' de 
Amerrkah b'r bay lcın 

muteber bır aıle nezdinde 
mobilyalı ve ban)olu bir 
oda kiralıktır. 

Levend'dc C. Y. Zeren 
sokak n. No. ya müracaat. 

(l'l) :: ,ı; 31. S A an n bab~r er 

it 00 Prorra n kapan ~ 

İZl\liR 

Raif Ferit Bir 

Dan• 1D ı fi (Pl) 17,!:0 

\'crcm ve Dahlll Uastalıli 

ları l\Jütchassısı 

Muayent'bane Bcşlkta~ 

ı ramvay Cad. Emniyet San 

dığı yanında No. 12, Tel: 1 
84395, Muayene 17.19.5 Ev 
Vali Konağı Cad. No. 33 
Başaran Ap. Kat ı. Telefon: 
~3684. 

H lıarıanı:. "- ~ 

. 
lsf. As. Dairesi Bşk. dan : 
Fatih As. Şubesinde kayıtlı m:ılül subay, er ve şehit yetim

lerine 952 l' ılı tüllin ikramiyesi yoklamalarına 1/10/952 tari
hinde başlanacak ve 15.11.932 tarihine kadar devam ettirilecek. 
tir. İJgılilerin belgelcrılc bırlikte As. Şubesine mıiracaatları. 

(3i76 - 16486) . . 
lsfanbul Sular idaresinden 

Anadolu yaka ındn oturan sayın halkımıza: 
Son )ağmurlar dolayısıle Anadolu yakasını besleyen Elmalı 

bendinde su se\·ıycsi ) ükselmlş 'e sıkıntılı durum zail olmuş 
tur. 15/Eylül/952 tarihinden ilıbnren tatbik edılen nbbctle su 
\erme usulünıin 13 Ekim 952 tarihinden itıbarcn kaldırıldığı· 
nı bu yakada oturan sa)ın halkımıza bildırirız. 06459) 

Sivas Çimento Senayii Müessesesi 
Müdürlüğünden 

Eczacı kalfalığı da yapabıl ecek e\sarta yeti$mış bir sağlık 
memuruna ihtiyacımız vardır. 

Verilecek ücret tn'ısil ve hizmet durumlarına ı;öre tesbıt 
edilecektir. 

Taliplerin en geç 30/Ekim/952 ak~amına kadar müessese 
mlıe ba~vurmaları ilan olunur. (16448) 

l\liır c e Müdürlüğü 

tmtiyaı snhibl: SİNAN KORU~ 
Bu sayıda yazı islerini fiilen tdorf' eden mes'ul müdür: 

&IELfil \'ENER 
(\'ATAN) Caıetedllk ve M:ıtbaacılık T. A. S. - lstanbul 

VATAN MATBAASI 

AL)IAN TEK~i(f;INL r HARIKASI 

VOLKSWAGEN 
b Üs 1 Halk Ot • r ı 

Cankurtaran ( Enbulans) 
LÜKS MODELi OTOBÜS 

10 KiŞi TAŞIR 

FIYATI 6.800 LiRA 

E'I~ .\ LSIZ dir Çunkü: 
SAGLAM ve KUVVETLiDiR. Har yerde ve en arızah yollarda blle ... 
dalma Bndedir. 

iki sedyesi, nastabokıcı koltuğu ve 

ecza dolapları ~ardır 

BORSA \ 
ist. Borsa ının H.10.1952 rıatıan 

"'cıl11 ır apan11 

ı s eri n 700 SO 'iD ı 

ı :ı Do ar :? o ·o :?SO,llO 

100 Franııa Fran~ O 110 0.80 

ıoo Liret U .80 u.so 
ıoo ln çr• fraıın il ı o~ 04,03 
ı 00 Florin 7S 155.40 'l8 cıS.40 

100 Beltlka transı 6CIO 6 .110 
100 Drahmi 1.8'5 t .17& 
100 Cıko~on\: lı:ur. 6 liO 6 . .-.o 
100 lsuç ıı:ur. 64 ı:: SO 6'.12 SO 

ı;~HıUI \ 'I\ 1'All\'İl.AT 
0~ 7 PAİZJ,İ TAll\'İI.um 

Sı.uı • f!rnram l 2ı.OO 

Sıuı • 'Erıuıuın 2 • 1 ::ı O 
19"1 Dem rrolu 1 :• 40 

ısıu Dtm rrolu II :?3.115 

ı9ı2 Dt mıla llI :?3 S8 

ll J! ll daCaa 1 23 ı:; 

:ı.ı r llrdaraıı it 23 85 
l!ilU lI daha lll 24 15 

lli il M daCaa l\' :?4 8j 

Zıraal Banka11 I 22.lS 

10:12 Z raat D, II 11~ SO 

---------------------% 6 FAfZI.İ TAHVİLLER 

111&1 Dem rrolu 111.30 

Xa"lunma I 111.80 

:Kalkınma lI 111 30 

A'a kınma IJI 111 ııo 
19'8 lıUkraıı I ın 80 

l!IUJ J t kraıı II ili 30 
1940 İıt \:rau 11000 

0 ' ,. 5 FAİZl.İ TAHVİLi.ER 

Erranl 27 00 

Jlı:nm r•ll ll. lJ ddu 23 :?il 

İknmlrell 19U D. Tola V 111.00 
1951 TahTUI ıos 40 

195:? Ziraat Banlı:aıı III 101.70 

1!15Z Z raal B. IV 101.20 

% 4.5 1''Aİ7.I.İ TAB\'İl,LER 

11119 TıhTlll 103.00 

RAll.'K HİSSEi.ERİ 

llerk ı Ban\:, :? 000 

1ı Bın\:&11 ~. ııs 10 

Yapı Kredi n. 12 70 

T. Ticaret D. •sıo 

Arı aıı clmeııto 11300 

Sark D t nneıılırl 211150 

Oııı:nu B. 72.00 

Ob irıı.ıroıı And 1'3 so 
r. 60 hlau Aııd. 82.00 

PARIS ROR!SASI AI.TIN FİATI 

(1) 'K ~ •' il 

(1) Dolar 

tGG 000 Fr. 

8118 Fr. 

SERBI: T Pl\'ASADı\ 
DÖVİZi.ER 

Steri n London 
S trl n tft\:lıf 

Dolar 

Dolar e!d:t f 
Dolar~. Y. 
İITl~re Fr. 

11 :;0-11 65 

10 li0-10 65 

'1111-487 

'38--UO 

•·U-HS 
103-10& 

Sı\RRAFJ.ARDA AI.TIN 

l!tıat 

1n; 1 ı 

Ou don 

Eul e 

Kongreye Da\·et 

' :15 
H lS 

87 :?S 

577 

hı a:r enel ana t il hazır.anan 

•• 1sta bul, Ankara "'" İmılr Basın 
T~\:nb,-enltrl ı#Dd li:aları araıınh ıııes· 

na11n Tel."11 •reıılerl 
Stlldıkaaı :r oııetım Kıırulıı 

fiatı 9000 lira 
UCUZDUR 

it 
EKONOMiKTiR. KUometre batına yalnız • llurutluk ltenı:ın 

* 
• 

emri •der. 

S0RATLIDIR. Tam yükle 7aıeo kilometre rapar. 

TEKNiK EVSAFI 0STÜHD0R. Zira aynı •ınıftakl OlobUslerln 

Motoru Jkl zamanlı ve iki slllndlrlidlı-. Halbuki VOLKSVVAGEN'ln 

mot~u dört zamanlı ve dört •ilindlrlidlr. Dört ileri bir geri 

viteslidir. Tekerleği 15. oo • ı •· 

PRATiKTiR. Zira her it• elverltlldir, kullanıtı kolay ve Ustun ,,. 
manevra kabiliyet! ••Y••lnde en dar •okaklarda bil• dönUt 

rapattııır. 

au EMSALSiZ HALK OTOBÜSLERiNi GÖRMEDEN 

OTOBUS ALMAYA KARAR VE:RME~INIZ 
Kapalı Koroserili Kamyonet 

( Tronsporter) 
TUAKIVC UMUMl ACENTICGI • 

Ç 1 F T Ç I LE R -: r 1 CAR ET T. A. Ş. 750 kHo taşır 6000 liradır. 

IST ANBUL _:_ 
r ~ ı ~ 

Tt' •5 2C' :'11 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEGİ 
lstanbul Deposu Müdürlüğünden: 

Derııeğımiz Aşocakları ihtiyacı olarak a ağıda cins, 
miktar ,·e mu\akkat, teminatları yazılı 7 kalem muhtelif ~ı
da maddesi k:ıpalı zarfla 22.10.9j2 tarihine rastlayan çar
şamba günü sa:ıt 14 de eksiltmeye çıkarılmıştır. istekliledn 
eksiltme günü saat 12 ye kad:ır muvakkat teminatlarını ya
tırarak teminat makbuzumuzla kapalı zarClarını ve mühürlü 
nüınunclerini Yenipostahane karşısı :\limar Vedat caddesin
de kain Kızılay Hanı Birinci katta Depomuz ~füdürlüğüne 
tevdi etmeleri llfın olunur. 

Derneğimiz arttırma, eksiltme kanununa tabi olmayıp 
ihaleyı ppıp )apmamnkta tamamen serbesttir. 

Cinsi Ton ~luhanımen :lluhammeıt 'C ;,s 
Flatı kı) meli teminatı 
Kunıı; Lira Kr$. Ura Krş 

Makarna 10 60 6000.- 450.-
Nohut 9 45 4030.- 304.-
Yeşil Mercimek 10 45 '4500.- 338.-
Fasulye 11 60 6600.- 495.-
Patates 37 23 8510.- 638.-
Rafine pamuk ) ağı 12 155 18600.- 1393 -
~Salça l,5 60 900.- 68.-:-

İstanbul, Beyoğlu, Selimiy.e As. 
Dairesi Bşk. dan 

-1 

Ankara ve İstanbul yedek subay talımgahı 37. ci doneminin 
Kasım • 952, Ocak -.e Mayıs • 953 aylarında hangi okullardan 
mezun bulunanların se\'kcdile cekleri aşağıdaki maddelerde 
gösterilmiştir. 

951 • 952 ders yılından evvel mezun olanlarla 951 • 952 
ders yılı Haziran, Eylül, Ekim aylarında mezun olanlardan 
Kasım • 952 de yedek subay tılimgAhına yollanacaklar. 

a) Teknik Ünh-ersite l\Inkine Fakiiltesinin <Gemi İnşaat 
Mühendisler) bölümUnde ,.e Is tan bul Yüksek Denizcilik oku· 
lundan mezun olıın öğrenciler l/Kasım 9.'i2 günü İstanbul De· 
niz Yd. Sb. Talimgflhına sevkedileceklerdir. 

b) l\!uhteli! Fakültf.'lcr, Yüksek okullar, re~mi özel azınlık. 
yabam·ı liselerle İstnnbul Teknik okul Tekniker kısmı mezun 
!arı, Köy Enstitüleri mezunu öğretmenlerden yalnız 941 • 942 
ve 942 . 943 ders yılı mezunları 6/Kasım/9j2 günü Ankara 
Yd. Sb. Tallmgahında bulunacak ~ekilde 51Kasıml952 günü 
As. Şubelerince se\'kleri yapılacaktır. 

Tıp FakOllesi. Dişçi, Eczacı, \'eteriner okulları mezunları 
Ocak/953 ayı içinde Ankara Yd. Sb. Talimgahına se\'kedile· 
ccklcrdir. 

Tic:ıret Liseleri, Sağlık, Öğretnıen, Tanm okulları mezun· 
ları ile Bolu Orman Ankara .Maliye meslek, Ankara 'l'apu Ka
dastro, Ankara Polis EnstltOsU, Ankara Devlet Konservatu\'arı 
orta okulu, 1stnnbul Posta Telefon, Telgraf Meslek, Gfizel Sn
n:ıtlar A "ıdcmlsi ortn bölümii, İstanbul Özel Gazetecilik, Me· 
teoroloji meslek, Yapı t ılfn, Heybeli Ruhban, imam Hatip O· 

kullan mezunları da layıs/953 ayı içinde ıılınacak Ankara Yd. 
Sb. TnlinıgAhına se\'kedileeeklcrdir. , 

Ka:.ım/9!52 dönemi i~in lstanbul Dı. Yd. Sb. Talimgahına 
yollaaa('aklnrın As. Şubelerinde toplama \'e sevk 1/Kasım/ 
952 cumartesi günii \'C Ankara Yd. Sb. Talirngahına yollana· 
cakların yoklama re se\'kleri 5/Kasım/952 çarşamba günü 
saat 9 dur. 

Toplama günlerinde müracaat etmeyenler hakkında As. K. 
nun 89. cu maddesi uygulanacaktır. 

l\asımf!lj2 döneminde sevki kap eden Yd. Sb. adaylarından 
nıubtellf sebeplerle ~imdiye kadar As. Şubelerince askerlikle 
rıne karar alınmamış olan1·-Ja askerliklerine karar alınıp da 
Yd. Sb. okullarına yollan .• a ı gereken işlemll evrakları he 
nOz tamamlanmamış olanların belirli günde se\'klerl yapılabil· 
mck i~in eITaklarını tamamlama~ üzere toplama :;ünlerini 
beklememeksizin hemen As. Subelerine müracaatları ilAn O· 

lunur. (3781-16487' 

HOOV 

HOOVEA 
ÇAMAŞIR, MAKINE.LER: 

Toptan Satış yeri . MAT AŞ Eski Yolcu Salonu kar,ısı 'ı15 • • 'feıeron: 4499~ 

!~!!:,!. !!(.!!!~!t1!!m 
trenleri de 31 ekim aksamına kadar devam etmektedir. 

Y. Mühendis, Mühendis veya Y. Mimar 
Aranıyor 

fzınlt As. İnşaat \'e Emlak Md. ne 625 lira aylık Ucretli a• 
kerliğlni yapmış bir Y. :Mühendis veya inş. :'ılühendisl bulun 
matlığı takdirde Y. Mimar ah nacaktır. Taliplerin aşağıda ya 
zıh belgelerle 20/Ekim/952 gU nüne kadar İzmit As. İnşaat \'e 
Emlak .:\1d. ne mUraeaatları. 

Terhis tezkeresi örneği. 
Savcılıktan iyi hll kağıdı. 
Diploma örneği. 
Sıhhat raporu ve aşı kağıdı. 
28/Şubat/953 sonuna kadar bu görevde çalışacağına dair 

Noter senedi,, 
:-mrus tezkeresi örneği. 
Çalıştığı yerlerden aldıgı Bonservis. C37i3 - 164R:'\) 
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Yeni Dodge Otomobilleri ınınevl Dodge lcılitesl· 
nln timsalidir. Oıha pahalıyı setılın otomobillerle 
mukayese ettiğinizde. Oodge'u aldığınıza şükre• 

deceksinlz. Çünkü Dodge §lıhı konforlu.- daha 
eko11omlk- daha fazlı randımınltdır. Oodge'u 

tecrübe ediniz, hayran kelaıcaks.ınıı. _ ""-_/( . . ,,... - ·-

TATKO 
Otomobil, Loıt!I& ve Makine 
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Am:ısyada Nuri Tingiz hastanesi. 

A masyada umumiyetle salgın 
hastalıklara tesadüf edil

mez. Bir zamanlar tnhribat ya. 
p:ın sıtmanın önü alınmış, de
vamlı mücadele tedbirleri iyı 
neticeler vermiştir. Evvelce &ö 
riilen frengi vak'aları da azal
mıştır. F.ski hastalar tedavi al
tında bulunmaktadır. YC'ni vak 
aların ı;ayısı da çok 11211lmıstır. 
Verem, her yerde olduğu gibi 
A masyada da sık sık görülen 
hastalıktır. 

Amasy:ıda sıhhat mücssesele. 

"'V ... ~ "'""' - ............ .., .. '\'"'""'"' 
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Lİsesiz Anıasya 
137 mektepli, 151 mektepsiz köy 

A m:ısya gibi uyanık ve atıl· 
g:ın bir tarihi şehrin bu· 

güne kad:ır neden bir liseye 
kavuşamadığı, kolayca çözille
miyecek bir muammadır. A· 
ıru:ısyada bir lise kurmak üze
rinde ciddt rurette te~ebbüse 
geçilmiştir. Bu maksatla iki 
ihtimalin üzerinde duruluyor. 
Birinrlı:i orta mekteple arka· 
sınd:ıki ilk mektebin lise ha· 
line konulması, diğeri Halkevi 
bin:ısından istifade edilmesi... 
Bina şimdi Tekelin işgali altın 
dadır. 
Amasyanın; yakınlık bakı

mından Erbaa, Niksar, Taşova, 
Mecitfüü, Havza, Merzifon. 
Gümüshacıköy gibi müsait bir 
hinterlandı vardır. Lise açılır· 
sa çok t:ılebe bulacaktır. Şim· 
di buraların halkı, Samc;un, Si 
vas, Yozgat liselerine gidiyor. 

Am:ısyada bir erkek sanat 
mektebi, buna bağlı köy de
mircilik ve marangcıluk gezici 
kursları vardır. Amasyanın kız 
sanat mektebine 125, Merzifon 
daki mektebe 150 talebe k:ıyıt
lıdır. Amasyayn bağlı iki, Ner-
2.i!ona bağlı bir kadın terzilik 
kursu bulunuyor. 

Amasya orta mektebine 240, 

yıtlıclır. Kız t:ılebe, erkekle
rin üçte biri nisbetindedir. 
tık 

ektepler 
A masyanın 283 .köyünlin 137 

&inde ilk mektep vardır. 
151 köyde yoktur. Bu sene ye
niden yedi mektep yapılacağı
na göre mektepli ve mektep· 
siz köyler 144 rakamında bir
leşerek müsavi bir hale gele
cektir. Amasya merkezinde 5, 
Merzifonda 5, Gümüşhacıköyün 
merkezinde 2 IJk mektep var
dır. 

Amasya merkez kazasının 

köylerindeki 60 mektepten 53 il 
öğretmenli, 7 si eğitmenlidir. 
Mert.ifondaki 31 mektepten 
27 si öl!retmenli, dördil eğit· 
rnenlidir. Kümüşhacıköyün ".5 
mektebinden 42 si öğreımenli, 
3 ü eğitmenli bulunuyor. A· 
masyanın 109, J\lerzifonun 33, 
GümüşhacıköyUn 9 köyü mek· 
tepsizdir. Merkez ve ilçelerde 
25C9 erkek, 2080 kız, köylerde 
6660 erkek, 5993 kız mektebe 
devam ediyor. İlk mektepler
de talebe yckünu 17,302, öğ
retmen ve esıtmen yekunu 288 
dir. 
Kütüphane ve 
1'1üzc 

1 
Merzifon orta mektebine 250, 

. Gümüşbacıköye 100 talebe ka· 

- 1 1 1 1 .. 1 

B ayezit camiinin yanındaki 
medrese bir umumt kü

tiiph:ıne ve bir müze deposu 
diye kullanılıyor. Kütüphane 
zengindir. Henüz depo diye te
lnkki edilmekle beraber, müze 
de iyi t:ınzim edilmiş kıymetli 
eserler vardır. 

, , , ::.49t:c 
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Amasya, memleketin en eski 
bimarhaneslnin binasına sa
hiptir. .Bu güzel tarihi bina 
jyi bir haldedir. Restöre edil
mek üzeredir. Aslına s:ıdık 
kalmak üıere alul hastanesi 
"'eya hiç olmazsa sağlık mer
kezi diye kullanılması fikri 
ortalığa hlkimdir. 

Amasya!iya 

Nasıl 

Gidilir? 
A masyaya muhtelif yol ve va

rl arasında Ruhi Tingiz Devlet 
Hastahanesinin mUhim bir mev 
idi ve rolü vardır. Ruhi Tingiz 
j!;mindeki hayırsever Amasyalı 
vatandaıı. 20 yıl evvel Amasya 
dan ayrılmııı, zengin olmuş ve 
servetinin bir kısmı ile AmaSr 
yaya bir hastane hediye etmis- • 
tir. Ruhi Tingiz, bu hastane i
çin 300 bin li ra ~arfetmis ve 
onu devlete vermiştir. 80 ya, 
laklı olan hastahanenin 10 ya, 
tağı veremli hastalara tahsis e. 
dilmiştir. Hnstahaneye ek oln
rak ayrıcn bir de verem pavi· 
yonu inşa edilmiştir. Peviyı> 
nun acılmaSl bir milddet geri~ 

Amasya Akşam Ku San'at Oku lu. 

sıtalarla gidilebilir. Kara 
vaSJtalan .içinde tren en çok 
rağbet gören vasıtadır. Samsun 
ve Sıvas istikametinde.o gelen 

kalmıştır. Amasyalılar açılısı sa ,- "' hırsızlıkla beklivor 1 
Merketde ayrıca Sıtma Savaş · · TeşkiH'ıtı, hükümet ve belediye 1 Hay 1 rsever 

tabibliklcri var .. Verem Savaş 
Derneğinin dispanserinde mu
ayyen ~ünlerde meccanen has 
ta muayenesi yapılmakta, aşı 

tatbik edilmektedir. 
Kaularda hükumet tabiblik

lrri, Merıifonda d:ı sağlık mer· 
kezi vardır. 

Şehir Hığımlarının Yeşilırma 
ğa akması sıhhi mahzurlar or· 
taya çıkarmaktadır. Irmak tam 
şehrin ortasından ceçmekte, ba 
un durgun sular meydana ge, 
lirmektcdir. Bu mahzuru orta
clan kaldırmak için behemehal 
kanalizasyon tesisatı yapmak 
gerekmektedir. 

Amasya' da 
Spor 
v aktllc Am:ısyada dört klüp 

varmış. Karadeniz şampi· J 
yontuğu Am:ısy:ıda imiş. Şim· 
di gen~lik spor için s:ıh:ı bula· ı 
mıyor. 1047 de ihalesi yapıl::ın 
stadyom, feyezan yüzünden ya
rım kalm15tır. İş mahkemede
dir. Gençlik :ıncak yangın ye· 
rindekl boşlukt:ı spor faaliye 
tlne saha buluyor. 

B.ir Amasyah 
Memleketin her tarcfındar. 

İstanbul cibl büyUk 
merkezlere akın vardır. BÖY· 
lece doğduğu sehri terke· 
dcnlerden bir kısmının hcm
scrllik tesanüdü Jnfta kalır. 

Fakat banlı:ırı da çalı~p pa
ra kazanırken, yalnız ken
dilerini ve ailelerini değil, 
doğdukları muhitin rc!ah 
ve inkişafını da düşünürler 
''e hayır islerine parı:ı ayırır 
lar. 

İşte Ruhi Tingiz böyle ha 
yırı;ever v:ıtandaşlardan bi
ridir. lstanbulda Mısırçarşı
sının ıırkasında, Konya ha· 
nınd:ı bir trikotaj fabrikası 
kurmuş, uzun ç:ılışma yıl· 

ları neticesinde para sahibi 
olmuştur. Bunun 300,000 li· 
rasile Amasyada bir sağlık 
rnüesı-:esesi vücuda getirmis· 
tır. Ruhi Tfng!ıfo himmeti 
\"<ırolsun. cedlcrimiz.in h:ı
yırı,everlık an'anelerini ye
niden canlandırmak bakı· 
mından başkalarına örnek 
teşkil etsin. 

Anıasya' dan isiınler 
trrnler Amasyadan geçer. Sam 
suna kadar vapurla, omdan da 
tren veya otobüsle yola devam 
etmek suretiyle Amasyaya git-

Vali: Esat Onat. 
Vali muavini: Fuat Ertufrul. 
Hukuk İ§leri Müdürü: Mün-

hal. 
Seferberlik Memuru: Atıf Do 

ğanay. -

Emniyet Müdürü: Münhal. 
Komiser vektılct etmektedir. 

Ailır Ceza Baskanlığı: Ata 
Ata oğlu. 

C. Savcısı: M. Sabri Livana-
lıoğlu. 

Defterdar: Suphi Çataloğlu. 
Gelir Müdilrll: İsmail Erdem. 
Sayman: Amil Yılmaz. 
Kontrolör: FC\'71 Sucuoğlu. 
özel idare Müdürü: Ahmet 

Çağan. 
Gelir Müdürll: Şahap Akay. 
Bayındıtlık Müdürü: Nıııiit 

Armıın. 

Millt Eğitim MildOrU: Yıı~ar 

Gürtuna. 
Teknik Ziraat MüclilrU: Be

kir Subaşı. 
Veteriner MüdUrU: Sami (). 

zar. 
Nüfus Müclürli: Cevdet Diz· 

dar. 
Tapu Sicil Muhafızı: İhsan 

Aksoylar. 
Tekel MüdilrU: llaml Allını

§ık. 

mek kah.ildir. 
Vakıflar Memuru: Celfıl Gll· Ayrıca Sıvas, Samsun, Çorum 

r<'r. ile her an otobüslerle irtibat 
Sağlık ve Sosyal Yd. Md.: vardır. Her gUn Amasyadan; To 

Fahri An. ' kat, Çorum, Samsun ve bu yol. 
Orman Bas Müdürü: Murtauı lar Uzerindcki bütün kazalara 

Uluhan. otobüs seferleri vardır. Amasya 
Orman İşletme Müdürü: Ah · ile Me.rzifon, Gümüşh:ıcıköy, Ta 

met Akay. !i(>Va arasında da sık s.ık otobüı 
BcJediye Başkanı : Maclt zc- seferleri yapılmaktadır. 

. e Tokata 2,5, Çoruma .2,5, Sam 
r n', . . _ .. "· . suna .3,5, Merzifon, GUmüşhacı-

Ziraat Bankası Muduru. Samı köy, Tn!iOVaya J ,5 liraya otobüs 
Tolon. le gitmek kabildir. 

Posta Telgraf Telefon Müdü · ----
rü: Naim Kutluer. . Amasya 

Topr:ık Mahsulleri O!ısl A. • · 
Şef.: Basri Özkoç. 1 k ·•ı•"'• 

Ticaret ve Sanayi Odası Baş • pe ÇI IQI 
kanı: Nurettin Kütükçü. B ir ı:ımanlar Am3sya, 500,000 

72 nci Yollar Mühendisi: Nu kilo koza yetiştiriyormuş. 
ri F.rtem. Şimdi 25,000 kiloya inmiş. 

D. P. İl İdare Kurulu Baş. Sun'i jpek kozacılığı gittikçe 
k:ını: Faruk Çöl. fıııla yok. e~iyo~mu~. Ama~.a· 

c 11 p Iı İdare Kurulu Bas- lılıır, tabıt ıpeğı hımaye ıçın 
• · · · · . tedbir alınac:ığını, meselll 

kanı: Hal~t Taşcicmır. sıın'i ipekten bir takım fonlar 
M. ~- 11 İdare Kurulu Baş· biriktirilerek bunun tabit ipek 

kanı: Ömer Çekin. yetiştirenlere tevzi edilece~i-
Toprak ve isktın Müdlirü: E· ni ummuslardı. ·nu yolda bir 

yüp Sabri Şahinkaya. teşvik ve himaye gösterilme-
iı Jandarma K.: İbrahim Sun dığinden dolayı lizüntü duyu· 

gur. 
Merkez Jandarma 

Mehmet Onat. 
Brl. K.: 

yorl:ır ve biraz himaye lle i· 
pt'kçillğfo yeniden eanlanaca· 
ğını ümit ediyorlar. 

-----~ _ ,, -,....,., -----·-------------------
Meızi\on 

(Ba~ı 4 üncüde) 
?ılcnifonun yrgfıne eksiği n:o 

dern otelden m:ınrum oıuşutlur 
Çok hareketli lıir muhit olma, 
sına rağmen henüz konforlu bir 
otel yapılmamıştır. Bu. mühim 1 
bir eksiktir. Mevcut 5 otel i· 
r inde ikisinin duş ve banyosu 
vardır. 

Belediye Mcı:lisi D. P. lidir. 
Belediye Reisi Sabri H:ızneci· 
d ir 

l\Icn:i!on Ziraat Bankaşı: 
Ziraat Bankası ticari p}fls. 

man vaziyeti geçen sene 150 
bin lira iken, bu sene 300 bine 
çık:ıcaktır. Zirai plftsman 550 
bin Urndır. Buna makinelere 
verilen tııhsfsnt da dahildir. 

ME\mfonda 2 kooperatif var· 
dır . .Bl!nlar icln de :ıyrıca 750 
bin liralık plfismıın vardır. 

Şimdiki halde kaı.ıda 68 trıık 
tör vardır . . Bu miktar hergün 
biraz daha artıyor. 1 

Geçen seneye nisbetle mcv
dmıtta yüzde 40 nisbetinde ar
tış vardır. ı 

Merıifonda pancar ıeriyatı, 
Turhal fabrikasının çalışma t:ı
katına göre ayarlanmış oldu
ğundan pancar zfraatiyle i5ti
gııl eden çiftçilere ekim i~i an
cak münavebe ile veriliyor. Bu 
suretle çiftçilere dört senede 
bir pancar ekim sır:ısı geliyor. 
Amasya fabrikası açılınc:ı, çift
ç i çok ferahlııyncııktır. 

Ziraat için Merıi!onun rnll
h im ihtiyııçl:ırından biri sula
ma iı;idir. Bunun için {imdi :ır
t('7jyen kuyul:ırı açılmak sure
t iyle bu ihtiyacın kar:ıl:ınması 
düşünülüyor. Jeoloji müteh:ıs
sısı OrdinaT)·üs Pro!c--..iir Ha
mit Nafiz Pamir bu m:ıksatb 
Mcni!on dv:ırında tetkikler 
yapmı~ır. 

Merzifon Ziraat Bankasının 
Yf'ni binası önümüzdeki yıl 
i '·indc yapılmış olac:lktır. Ar
sası, parası ,.e pltınlan hazır
dır 

Men.ifona dair malumat 
MCJ'7ifonun 64 köyü var. Bun

ların 24 tanesinde öğret
menli, beş tanesinde de eğit
menli mektep bulunuyor. 

Ortaokul, Kız Sanat Enstıtü
sii ve Erkek Sanat okulu var
dır. 

Bundnn başka Merzifon bir 
Akşam Kız Sanat okuluna da 
maliktir. 

Şohirdeki bir Salllık Yurdu 
10 yMnklıdır, ileride 50 yatağıı 
~ıkarılacaktır. Üç tane ecune, 
beş, altı tane doktor vardır. 

Merzifonda köy yolları olduk 
ça intizamlıdır. Köyler en kısa 
yollarla ana toscye baf,lanmış
tır. ve bağlanıyor. 

Tarihi eserler 
Mer:dfonda tarlbt eserler :ıra 

sında Çelebi Sultan Mehmet 
medresesi, Mcrıifonlu K:ıra 
Mustafa Paşanın camii, çeşme
leri, han ve hamamları vardır. 
Şehre dört kilometre mesafede 
bulunan Marnnca köyll, Kara 
Mustafa Pa~anın doğduğu kliY· 
diir. Anne5i burada medfun
dur. (Abidehatun) bağlık, hah· 
çelik ve bilhassa kiraııyle çok 
mcr;hur olan bir köydür. 

Mcn.ifon 'Şarabı 
Mcnifonun şarabı da mcs· 

h urdur. Şarap imal!ıth:ınelerl 
hususi · tesebbüsler elindedir. 
Bunların içinde en meşhuru 
Coskunderedlr. Geçen sene ya
pılan müsab:ık:ıda birinciliği 
almı,,<:tır. Bundan sonra Şeker
pare şarapları geliyor. 

Men.ifon llclk Bankası: 
Halk Bankasının teşekkilliln

dcki m:ıksat, kOçük esnafa yar 
dımdır. Fakat Mcrzi!onda Zira
at Bankasındıın başka bir ban 
ka bulunm:ıdığı için banka, hil· 
yük esnafa da di~er b:ınkalnrın 
y:ıptığı gibi, hertürlü yardım· 
da bulunuyor \'e normal bank:ı 
işleriyle uğr:ışıyor. 

B:ınk:ı, altın ve mümt:!<dli 
emanetler karliılığı av:ıns mua
melesi ele yapıyor. Banka şube 
müdürllnlin ismi Baki Kipcr
dir. 

,.: 

.. 
~· 

Pazarda; se,·kedllmek üzere sıra bekleyen hububat ÇU\'allan. 

Oteller, 
Lokantalar 
Diğer Anadolu şehirleri gibi 

Amasynda da her ihtiyaca 
cevap veren otel bulmak güı;. 
t ilr. Gelişmek istidadı &ôste. 
ren lıir otel sıınayii de kurula· 
mamışür. Mevcut otellerin he
men hepsi e!ki bin:ılıırda tesis 
dilmiş ve komor itibarile e. 

mck sarfcdilmem~ fatirahat 
yerleridir. 

Bunlar içinde tlkrc ıayan o. 
l:ınlz?ı Kita~ılar Oteli, Şehir 
oteli. Şafak oteli, Merzifon o
teli, Ulus otelidir. Otel fiyatla
rı hemen hep!inde müsavi ve 
250-150 kuruş arasmd:ıdır. 

Amasyada büyük ve ca7.ip lo. 
kııntı?lar da yoktur. Temlı ve 
büyük lokanta olan yegane yc:r 
Şehlr klübü lokantasıdır. Bu
nunla beraber mevcutlar itin
de gayet güzel yemelt yapan, 
temiz fakat kliı;iik lckantalıır 
vardır. 

Amasya, refahh 
Bir gelec,eğin 

Eş'iğindedir 
<B:ısı ' mcide> 

yada pek sıkıdır. Bu l::ılrundnn 
Amasy<ınm şoförler nrasuıda 
ıöhreti vardır. Ve hariçten A· 
masyaya giden vcısıta sahiple· 
ri çok banrlıklı yola çıkmayı 
ihmal etmezler. 
Kanalizasyon: 

ŞC'hirdc fenni kanalizasyon te 
sisatı yoktur. Ziya Pa~anın 

v:ıliliği zamanında yapılmış te-

sisat bugün harap vaıiyettedir 
ve ihtiyacı karşılayamamakb· 

dır. La§tmlar Ycşibrmağa aktı· 
Cından fehrin sıhhati bir ne~-ı 
tehdit altında bulunm:ıktadır. 

, 

Amasya, gerek devletin ge
rekse Amasyalıların müşterek 
g:ıyretiyle pek yakın bir gp. 
Jecekte tarihi kıymetine uygun 

bir refaha erişecektir. K. A. 

lılenifon yolu üzerindeki Çellck :kömür madeni D. Demiryolları tarafından iıılctllmcktcdir. 

Aınasya 

Seırer 
~ 

abrt ı 

B ir şeker f:ıbrik"sı Jrurrnak i-
çin viHiyetll'riın!ı ln birr<>

gunda heve~ vıı rek:ılJ.?t v:ır. 
Amasya, ilk hamledt! muradı
na eren yerlerden bıı idir. Ku
rula!' Şeker $.irket ınc .. it cın 
m•lyon lirn sermayenin 2,5 
.-rıilycmunu Amnsya Şeker Kc:.o 
per.;tifi, iki buçuk mi!vorunu 
Tu~hal Şeker Ko:>pcr:ıtffi, 

1,4011,000 llrasmı Zir:ı:ıt, 

1,400,000 lir.ısı İş P.aıık:ıları, 
1,000,000 lirasını Şeker Şirke

ti temin etıni.;tlr, Gerı k:ılan 
200,000 lira şck'.!r kı:şılıı.?ı o. 

lar:ık çiftçllerc verilen .. par:ı· 
larla karşılanacaktır. 

Amasya şehri, bu fnbrikıının 
kendi .belediye hudutları için· 
de yapılmasınd:ı ısrar tdiyor. 
Bu bahis bütiin Amasy3Jılnrı 
heyec20 içinde tutuyor. parti· 
ler arasınd:ıiii nyrılıklan u
nutturuyor. Bir zamanlar nü· 
fusıı 60,000 ol:ın, türlU tarın 

felaketler geçiren. şimdi 14000 
küsurdan ib:ıret nüfusa sahip 
olan Amasyanın, şeker fab
r.ikasına kavuşmaıscı tamamile 
roneceğl hakkınd:ı beılbince 
hisler Dile ortalı[:a hfıkimıl 

Bununla beraber böyle .hisleri, 
mUcadele :ıteşile alakalı gör
mek doğru olut. ÇünkU ~eker 
fabrikası, · ~ehrin yanıbaşıncla 
yapılm:ısa bile Amasya zengin 
tarihi muhit~. tabiat güzeHi
ğile, bir hubttbat ve rneyvacı· 
lık bölgesinin ortasında ve ana 
yoll:ınmızd~ birinin üstünde 
bir ticaret merkebi olması do· 
layı!ifo p:ırlak b1r idıkb:ıle ma 
liktir. 

Şeker fabrıırnsı mun:ıka§ası, 

ııimdiye kadar hep elelc ç:ılı
ş:ın Amasya milletvekillerini 
iki grupa bölmüştü r, Amasya 
ile bilhassa Menifon ihtilnf 
halindedir. Nüfusu Amasyayı 
asan Merzifonda ileri sürülen 
fikir şudur: •Amasyalılar, fa b 
rikayı istiyorlar, fakat ııehir 
civann~l.i dağ ve tepelerde, 
bir fabrika tesü:ine un saha 
yoktur. Bundan ba~ka fabrl· 
ka, muhtelif ~artları en jyi 
kar8}lıy:m merkezi bir mevki, 
de kurulmalı ve nakliye mesa
felerinin. kısalığı hesaba ka, 
tılıruılıdır.• 

Buna karşı Amasyalıla r, A· 
masya:ıın merkez noktasından 
35 kilometre uı:ık olmasının 
senede nitıayet l00,000 lira 
fazla nakliye masrafına mal 
olacağını, :f:ıkat Amasya jieh· 
rinin · inld~fJ hesabına bunu 
göze almak icap ettiğini .ileri 
sürllyorl:ır. 

Bu meselede herkesi mem· 
nun> edecek bir çare bulmak 
için bir SUleyman Peygambe
ri?' hüküm \'e adaletine ihliya~ 
var. 

Gümüşhacıköy 
Cila~ 8 inciıle) l 

bir nisbet teşkil ediyor ve bu
rasının bilgi~(' Ol' <'l 1 ı:ıv
met verdiğini hr!li ,,. · ı 

Hacıköye dört kılomctre me· 
s:ıfedc bulunan G imi~ lıucJtıı 
merkezinde ''akt'le b·ll miımır
da gümiiş istihs:ıl cdilimı. ;~._ 
Şimdi bu maden muattal duru 
yor. GUmüşe be~ kılomC'tre ka 
dar uzakta (J{arlıic) adlı lıir 
dağ vardır. Bunun m:ığar,ııarı 
içinde her mevsimde kar \ 'C 

buz bulunur ve mrvcut :nt ·k:ı· 
dan ma~ral:ıra r,idilcrci< ya· 
'Zın k:ır ve buz h'.'vvan sırtıntla 
civar kazalara tasınır. 
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Seyyar l .okanta 

Amasyanın tarihçesi 
(Bası J üncüde) 

ye taksim edilişinden sonra ta-
1.ıint.iy'le şark i:nparııtorluğuna 
tlibi olmuştur. İmparator Justi
nianus şehrin imannda gayret 
göstermiş, yeni binalar yaptır
dığı gibi hr.rap bir hale gelen 
Iıbidelcri de tamir ettirmiştir. 
Profesör Yinanca göre, 712 
de kısa 'bir müddet itin Arap
hırın eline geçmiştir. 

y edinci Asırda Şarki Rom:ı 
İmparatorluğu tarafından 

Anadolu on sekiz temaya ay
rıldığı zaman bunlnrd:ııı ikincisi 
olan Armenyak temi Samsun, 
Sinop ve Amasya ha\•alisini ih
tiva edıyordu. Hu temanın mer 
kl.zi Amıısya ~chri idh 

26 ağustos 1071 de cereyan 
eden ve St'lçuk Türklerinin za
feri ile nıhayet bulan Malazgirt 
meydıın muharebe.sinden sonra 
bütün Ar:ıdu!u Türklere ııçıl
mıştı. Amasra bu nrada D:ıniş
mcnllilE'r dc,•lctinin kurucusu 
Melik D:ınişment Gazi tarafın
dan fetholunmuştur. Bu de\·lc
tin inkırazını sağlayan Sultan 
ikinci Kılıç Aslan 1174 - ll75 
de Amasyayı Konya Sultanlıi!ı
na katmıştır. 

Amasya, Selçuklular ıama
.rıında, hastaneleri ile, medre
seleri ile ve yetiştirdiği müm
taz şahsiyetleri ile Anadolunun 
lıaşlıca ilim merkezlerinden bi-
ri n1.., .. cz. ...... 

5uıuın Jıtmcı Kuıç Aslanın 
J 103 de vefatında Anadolu 

Selçuk İmparatorluğu on bir 
oğlu rırasında taksim edildiği 
uman Amasya, Nizamcttin Ar
gun Şahm hissesine düsmüştü. 
Fakat evtatlar ve Emirler ara
sındııki mücı.delede birkaç de
fa el değiştirmişti. 26 haziran 
1243 de v u lr u b u 1 a n 
Kösedağ savaşındn Sultan İkin
ci ICeyhüsrev'in nai;lüp olması 
üzerine Selçuk devleti MC'ğol
ların niifuzu altına girmış ve 
1256 dan itib:ıren de Moğol 
impııratorluğunun .. ;r şubesi 
olarak ortaya çıkan İlhani!erin 
yiiksck hlikimiyetini tanımıştı. 
İsmen hükümdar olan Sultım 
Gıya3eddin Mes'ud'un 1308 de 
vefatıyle Moğol be)lerindcn bi
ri Anııdoluya vali tııyin edil
mişti. 

A m;ısya 1 ! hniler ıamanında 
kıymet ve itibardan dü5müş 
d!:ğıl1i. Nitekim, 1308 - 1309 
da Sull:ın Muhammed Ulcaytu 
devrinde Anber bin Abdul
lııh'ın bu şehirde yaptırdığı 
Darü~sifanın büyük bir şöhr<'ti 
vardı, Bu hastanede akıl h~s
talıkları d:ı dahil olmak üzrre 
hiltün marazlar tedavi cdil<r, 
nmeliy:ıttar yapılır, medre~e
slnde mütehassıs hekimler ye
tiştirilirdi. 

j lhanllerin Anadolu umumi va-
lisi meşhur Dcmirtaş'ın Mı

ı;ıra firarı üzerine bu makama 
gene Mo!ol beylerinden Şah 
Hasan tayin edilmiş, fakat Ha· 
san Anadoluya gelmeyerek ye
rine Alftcddin Eretna'yı \'Ckil 
bırakmıştı. İlhanilerin 1335 den 
sonra başladıkları taht kavcıı
sından istifade eden Eretna 
istiklalini ilin etmişti. Bu dev
letin merkezi Sıvas olmak!a be
raber Amasya gene itibarını 
muhafaza ediyord•ı. • 

Eretna veya Ertcnaoğul!arın
dan Ali Beyin 1380 de ölümü 
üzerine yedi ~·aşındaki ol!lu 
l'ılchmet Bey tahta çıkmış, fa. 
kat kendisine vasi tayin edilen 
Kadı Durhanettin tarafından 
hal' edilmişti. Bu sırada Amas
ya Beyi olan Emir Şad~eldi
nin oğlu Ahmet Be~·. sultıınlı
ğını ilan eclcn Kadı Burh:met
tini t.:inımamış ve şehri ona 
\'ermediği gibi inkıy:ıd da et
memişti. Bu yuzden araların
daki mün:ıfcret büyümüş, ~ir
çok k3nh ihtılafiııra. yol açmış
tı. 

l{adı .Burhancttinin devamlı 
taarruzlarından bizar kal--

nıış olan Emir Ahmet Şa!11ıel
di, Osmanlı padi5ahı Sultan 
Yıldırım Bayczidi metbu tanı
yarak Arnasyanın kendisinden 
alınmasını ve başka bir· r.crdc 
sancak vcrllmesini rica etti. 
Bunun üzerine Yıldırım Baye
zit, oğlu şehzade Mehmet Çele
bi (Çclebı Sultan Mehmet) yi 
otuz bin kişilik bir ordu ile o 
tarafa göndermişti. Mehmet 
Çelebi 1393 de Amasyayı i~gal 
ederek burasının nncak beyli
ğine tayin olundu. 

Osmanlı mülki t~kilatında 
şehzade sancağı olan Amasya 
daha büyük bir ehemmiyet ka
zandı. 

1 442 de cereyan eden Ankara 
meydan muharc~sindc Sul

tan Yıldırım Bayezit mağlüp ve 
esir olmuştu. Oğlu :Mehmet 
Çelebi, harbin son safbasınd:ı 
bin kadar maiyeti ile beraber 
kendi sancağı olan Amasyaya 
çekilmiş. ve Tlmurun yüksek 
hiıkimiyetini kabul ederek o
nun al damgası ile hükümdar 
olmuştu. Şehzadeler müca:ı~ıc.-
sindc Amasya Sultan Çelebi 
l\!chmedin payitahtı idi. 

ı:esilınnak Jı.enannda bir uegirmeg, 
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masyada 
Ziraat 

~ I Meşhur bamya 
Köyü «Ziyare» yi 
Ziyaret 

ası 
A masya Ziraat nank:ısıpın 

zirai ikrazlar yekOnu 
CV\'Clki sene 1.150.000, ge· 
ı:cn sene J,500,000 iken bu 
sene l,900,000 lirayı bul
muştur. AyrıC3 ziraat lilct· 
Jcri için Maı-shall dahili 
115,000, l\larshall harici 
500,000 liralık kredi vardır. 

Umumiyetle Amasya çilt· 
çiler! pancar parasını alın· 
ca borçlarını kapıyorlar. 
Şubatta yeni sene ihtiyaçla
rı için yeni bastan çevirme 
kredisi temin ediyorlar. A
masyada işittiğimiz ve ne 
dereceye kadar doğru ol
duğunu tahkik edemediği. 
miz bir şikayet vardır ki o 
da Ziraat Bankasının buğ
day mahsulünün ldrfıkinden 
sonra tecil edilmiş borçl arı 
istemesi ve pancar- parası· 
nın tahsilini beklemeden 
haciz muamelesine başlama
sıdır. Halbuki pancar parası 
alınınca borçların hep bir· 
den ödenebileceği ve hacze 
Jazum kal.ırııyacağı ileri stl· 
rülliyor. 

Osmanlı devletinin hudutla
rını alabildiğine genişleten, 
vahdetini koruyan, tarihimize 
\~arna (1444). ve ikinci Kosova 
(1448f meydan muhatcheierl 
gibi iki büylik zafer kazanan 
Sultan İkinci Murat 1403 - 1404 
de bu şehirde dünyaya gelmişti 
ve burada sancak beyliği yap. 
mışlı. 

Çelebi Sultan Mehmedin hem 
Veziriazamı ve hem de AmasyJ 
S:ıncak Beyi olan ve Amac;ya
da kendi adını taşıyan camii 
bina ettiren Bayezit Paş:ı mu
harebe meydanında şehit ol
ınu5 (1458) ilk Veıirifızamdır. 

A masyanın iki büyük mazha-
riyeti daha vardır. Dirinci-ı 

si İstanbul fatihi Sultan ~lch
met burada vali yani Sanc.ık 
Beyi olarak bulunmuştur. 

Türk tarihine şan ve şeref 
veren Çaldıran, Mercidabık ve 
Rıdaniyc gibi üç büyük ve par
lak meydan muharebesi kaza
:nan ve Mısırı fetheden, islaın 
ülkelerini bir bayrak atlında 
toplayan Yavııt Sultan Selim 
Han 1470 yılında Am:ısyad:ı 
dotımuşt!lr. 

(Bası 5 incide) 
yan bazı rakamlar vereyim. 
Kıymeti takdir ederken, işin 
yukarıda izah ettığim r.ahmetli 
safhasını da gözönUndc bulun
durmanız lazım geliyor. 100 
ton yaş bamyadan ancak on ton 

I kuru bamyıı t'lde edilebiliyor Bir 
ııile ıneak 250 kilo kuru kanı
ya dııeblliyor. \'erilen uhmc
te mukabil elde edilen netice 
de\·cde kulak kabilinden bir 
şey .. , 

Dünyanın en iyi bamyasını 
yetiştiren köy ae gariptir 

ki bamya yemiyor. Bunu· bil· 
mcdcn bir köylll kadına, bam· 
yanın en iyi yemeğinin hangisi 
olduğunu sordum. Ne ·cevap 
verdi bilir misiniz: 
«- Ne pişirdim, ne yedim 

cvlllt; yalnız haşlanıp kıyma He 
pişirilcnintn çok hoş olduğu. 
n u işittim. Limon da lezzetini 
arttırırmış.• 

Ziyerelilcr bamyanın ticare. 
tini de ellerinde bulunduruyor 
lar. Her biri aklı başında, u· 
yanık vatandaşlar; hem tüccar. 
hem miistahsil. Her sene ara· 
Jarsnda muvakkat, sözlü (!) 
şirketler kuruyorlar. İçlerin. 
den en açık gözünün büyük iıı 
tlhlllk merkE'zkrine gön1eriP. 
Ziyerc ile birlikte Yenice ve 
diğer köylerden topladıkları 
bamyaları scvkedip sattırıyor

lar. 
Uiltün Amasyada ortalama 

yılda otuz ton kadar kuru bam
ya elde ediliyor. 

7.iycrelilcr yalnız bamyanın 
değil, Amasya elmasının dıı ti· 
caretini ellerinde bulunduru
yor. 

Kemal 

Amasya' dan 
Adana'ya 
Domates 

AYJ>AR 

Adana muhiti insanın gözii 
önüne d:ıima domates ye

tiştiren ve her tarafa sevkc
den bir muhit gibi gelir. Ilir
de Amasyada ne ı::örelim, her
gün yüzlerce sandık dom:ıtcs 
kamyonlar:ı yüklen 'yor. rn~v
simi erken başhyan. fakat ş~
malde domates mahsulü alır:r 
ken sona gelen Adanayı gidi· 
yor. Amısya ile Adana, mev· 
sim farkile birbirile domate~ 

K
anuni Sultan Süleyman. dcv- ı ~übıı~elesine girişmiş bir mev 
rinde Amasya ,gene İmpara 1 kıdP" • 

torluğun ilim ve kültür mert:e:ı:--- · --
!erinden biri idi. Sultan S:i!ty- Do:hu?:uncu Ordu kıtaatı müfct
man burasını çok sever V-<' sık: tişi Mustafa Kemal (rahmPtli 
sık :r.iyaret ederdi. Hatta 7 ni· AtatQrk) Paşa, .B:ıhl'.i1e N mrı 
ı;an 1555 de Ferdinand'ın r:lçl<;i esbakı Hüseyin Rauf (sJvın 
Busbec<ı'yu bu schirdc kabul Hiiscyin Rauf Orbay) Bey. y,,._ 
etmişti. minci K<>lordu kumandarıı ,\ 1i 

Amasyıı uzun seneler kültür Fuat (s:ıyın Gcnerol ~,.h~s'•v > 
merkeıJcrinden biri olmak vas- Paşa ve Üçüncü Kolordu ;;;11-

fını kaybetmemiştir. Ondördün- rnandnnı Miralay Refet <•mvm 
c:ü ve Onlıeşinci Yüzyıllarda Genen:ıl Refet Bele) BC'v !ıur. ı 
müver:rih Şükrüllah, hattat Ham da toplanarak 21 - 22 h.ı·rir rn 
dullah, Yavuz Sultan Selimin 1919 da tstiklfll Müc3del •-;ı.,i n 
nisancısı Tacizade Cafer Çelehi, esaslarını ihtiva eden kar 'rlırı 
şair Mihri llatun, Şeyhüfüliim almı$1ardı. O sırad3 Erzı:ırtı'Y' !la 
Ali Cemali yani Zenbilli Ali bulunan .KAzım Karah<'\cir Pa
Efendi, Müeyyedwde AMıı:-- şa dıı makine b:ışında bu ka
ralıman Çelebi gibi birçok kıy- rarl:ıra iştirak etmişti. Bu mu
mctli şahıslar yetiştirmiştir. kBrreratın ruhu üı:üneii m ı-l<ft>-
İmparatorluğun inkıraz:ı yiiz dede hulAı;a edilen •Mılletin is 

tuUuğu devirlerde yavaş yavaş tikl:ıtlni gene milletin a.,i'll ve 
eski chemmiycijni kaybetm!'JıC karan kurUırae:ıklır• dı 
b:ışlamts, 1732 ve 1&41 ıcltt>le- Am1Sya. meşnıfü•et d~\'T'İndc 
terinde Şt'lıir harap olmuş, bir~ Sıv:ısa tubi mut:ıs:ırrıflıl: iken 
çok binalar yıkılmı5ttr. 1915 de Ctımhuriyet ld:ı.resinde villıy,.t 
çıkan bir yangın en mamur haline getirilmiştir. 1030 da 
mahalleleri kül etmiştir. dcmlryoluna k:ı·ımşmuştur. Kıı-

7.CY Anadbliınun güzel ve tari
lıi lıir 5t-hri olan Amasy:ının 
istikbali açık ve> r,<'niştir. 

J\ m:ısya istıkllil Mlicadcle-ıl
nin başında tarihi ve mı'$'Ut 
bir lıfıdiseyc sahne olmu~tur. 

) ' 

ı··eri<lun FAZlJ, 
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Amasya'nın farih~esi 
Kuzey Anadoluda ~·<'şilınnak 

h3vza:>ın:la kendi adını ta
ŞJyan \•iHiyetin merkezi obn 
Am~yanm rot zengin ve eski 
bir maW.i \'ardır. KJAslk tarih
lerde \'e aUaslardıı 2dı Amcsia 
olarak ge('er. Şehir. Yeşilırma
ğın kayalar arasında aı:tıl!ı dar 
boğazın sağ ve sol sahilinde 
kunılmustur. Sağ sahilinde 'bu-

YAZAN ı 

Feridun Fazd 
TOLBENTÇ·i 

o 
Junan kayalığa Ferhatd.ıığı adı 
verilmektedir. Halk edebiyatı
mızda mümtaz bir yer .işgal 

Tarihi Ama 6ya Kall'Si. 
~~~~~~ ~~~~~~~~--

' 

eden .J?crhat ile Şirin• c!;;;.ı
ncsmin burada geçtiği rivayet 
olunur. Kaya oyul3rak su yolu 
\·e kem~ri yapılmıştır. 

Charles Tcxier bize şu malıi
matı nlkletmektcdir: • Yerlile
rin bir mas.;lına göre, bu kt'
merJer Amasya padişahının kı
zına !işık olan biri tarafından 
y:ıptırılmıştır • Nehrin sol sa
lıilinde mağralarJa oyulmuş 
dağd:ı kral mcıarlan mC\'Cul 
tur. Eski hisar, dağın üstünde
dir. Miltlttan e\'\'el Birinci A· 
sırda Amlsyada doğmuş olan 
Strabon, şehir hakkında hizc 
gE'niş malOmat \'erirken dai!d:ı
ki mezarlar .için •Bunlar lıii

kümdar kabirleridir.• demek· ı 
tl'dir. Texier, mezarların Pont 
hükümdarlarına ait olabilece
ğini ileri sürer. A masyanın ne \'akit \'e kim-

ler tarafından kuru!d .ığu 
m:ılfım değildir. Fakat muhak
kak olan birşey varsa o da Mi
liiltan l'vvel şehrin mevcudiye
tidir. Uzun müddet l'ontus 
Krallarının hükumet merkezli
ğini yapmıştır. Evveıa. Ronıalı 
General Lucullus ve sonrıı 

Pompcıus taraftndan P o n t 
devletinin inkırazını sağlayan 
J;avaşlarda Amasya da, bu l'i
\'ıırdalr:l şehirlerin akıbetine 
uğramış, Milattan cwel Birinci 
Asırda Ponıpeius'un ·ordulan 
kale \'e duv:ırları yerle bir et
mişlerdir. 

Koca Pont de\·leli bir Roma 1 --- • • . . · 
e l t

. . d' 'ld'ıı-ı· •e b"r""k Anı:ısyaua ıarihı Beyazıd Camıl. Zeh:elede harap ·olan ita camı 
ya c ıne ın ırı I& \ ı ~- 1 • dl t• . ·1 k d' şehirler metrük bir hale ~el . şım ıımır ·edı me ·te ır. 

diği halde, gerek bir ticaret 
geçidi olması ve gerekse müm
bit ve mahsuldar araziye sahip 
bulunması dolayısıyle -itib:ırı 
nı kaybetmemiş, meskukatınd:ı 
Mctrc!'ol unvanını muhafaza 
etmiştir. 

395 de Roma İmp:ıratorluğu
nun prki ve garbt ol:ırak iki

(Dev:ımı 10 uncuda) -- ~-

p 
, 

A:su s.y3'nın 

JrRllDU 
Amasya, Türkiycnin şimalinde miştir. 

Yeşilırmak ve kollanma 

bir zamanlar Mutasarrıf olarak bulunduğu Büyük şair 
Amasya'da 

· \'C Doğu Karadeniz bölge
sinde yer alan. Samsun, Tokat, 
Çorum'la ı:evrili kütiik bir vi
l:iycttır. Viliıyct arazisi şimal
den cenuba 90 kilometre, do
ğudan batıya 112 kilometrf'dir. 
Arazinin oluşu ikirıci ve üı;iin
cü jeolojık devre tes;:ıiüf eden 
yumuşak kalkcll?rdrn ibaret
tir. Amasya 400 rakımlı bir 
yayllıdır. 

meydana getirdiği havza allv
yonlu, ümilslil zengin ve tol!: 
mtimbit topraklan ihtiva eder. 
Ycşilınnağın koll:ırından To
ıanlı ve Çekerek'in rnE'ydana 
getirdiği Geldingcn ovası. Ter
sakan çayının suladığı Suluova. 
Gümüş çayının suladığı Gü· 
müşova ve Mcrzilon ovası villl
yetin bcllibıışh ekim sahaları
dır. Toprak genel olarak killi 
ve kireçlidir. 

Diğer l.ıir sülunummda anlat-
tığımız gibi, Amasya tari

lıin muhtelif devirlerine ait 
tül'lü türlü eser ve Mtıral:lrla 
doludur. Adeta canlı hir miiıe
dir. Bunların arasında büyük 
Tiirk edibi ve idealist siyas!!t 
adıımı Ziya Pıısanın tıl'itmısı 
~ok yer tutar. 

Ziya Paşa, Tanz.imJıt devrinin 
en hararetli gü.nlerlnde Muta
sarrıf sıfatıyle Amıısyaya gön
derilmiştir. MilleUn Jöiyasi ve 
içtimai hastahklıırmı pek iyi 
kavrayan ve siyasi şiirlerinde 
tt'ntid ve ikaz vazifesini üı:ımi 
dl'recede acılıkla yapan büyük 
edio, Amasyanın :iman, müte
~allibelerin burnunun kırılma
sı ve hllkın tE'nviri 'bııkımındıın 
lıüyilk hirmetterde bulunmuş 
ve muhitte derin izler 'bıra:C
mı.stır. 7.i7a Paş3ya karşı du
yulıın hürmet ve sevgi Amas
yada nesilden nesle geçmiş· 
t ir. Bir takım zorba ruhlulıınn 
tCT.virleri yüziinden Ziy.ı Pa$l· 
nın s~ray tarafından Amııc,yıı
dan uzaklıı~tırılması ve S3m
sun:ı n~kledilmesi, hfitl bur.ün 
Amasynlıl'lrın ruhunu eı.a veri
yor 

7.ıya Pa •1. halka ıamanın 
kıymetini h:ıtır1atmak emeliyle 
Am'1-,Yad'.I munuım bir s'l.:ıt 
kulesi yııptıMıış, bir de r,rııiş 
lfükumct Konağı kurmuştur. 
Dunun ned:-n o kadar büyük 
tutuldu~unu soranlara şu CC\'ll· 
lıı vcrmi']tir: 

-- Öyle bir zamana varıla

caktır ki hu bino hükumet iş
leri için dar gelecektir. 

hôlô hürmetıle anılmaktadır. 
Ziya Paşa, yerıi bın:ının ii'r.c

rine şu levhayı taktırmıştır: 
·Adaletle hükmediniz!• Ne ya
zık ki had inkılubı sırasında 
mıı.riye hürmetsizlik ve anlayış. 
sızlık cereyanı bir aralık alıp 
yütiidüğü için Ziya Pasantn 
tarihi 'kitabesi de. eski hıırfle 
yazılan 'herşeyi tahrip etrneği 
mübah sayan c.ıhillerin <tııhri
bine uğramıştır. 

Saat kulesine gelince, reni 
köprünün inşası sırasında bu
nu yılı:nuk ic..ıp etmiştir. 

Zıya Paşa. 186~ de Amıısya
ya ,gelmiş, ilk altı aylık uma
nı hastalıkla ce;miştir. nun
dan sonra Amasyada geçirdiği 
kısa uman içinde Amıısyad:ıı 
Hükumet Konağından başka 
mzıhrm.alc üz.erinde mükı-mmel 
nhtımlar .. Zile, Niksır, F.rb:ıa
da hükumet konakları, sıatha
neler.. tiiştiye mektepleri Ylltl· 
tırmıştır. 

Ziya Paş,nın: Amasyadll ge
çirdiği vaufe devri hakkında 
şu beyti vardır: 

Sanm:ıı kim beCI Amu1ada 
p:\ş:dık r-ylf'dim 

Culdum. yetim hallu, ba
bıhk eyledim. 

Büyük edibin ş-.ı me~hur bey. 
ti de Amasyada söylenmiştir: 

Diyan :küfrü gezdim; ki$•
nele.r gürdüm 

Dobşhm mülkü i~IAmı, 
b[itün viraneler gördüm. 

Ziya Paşa, Am:ısyad:ı gece
leri de tebdil gC'zer, halkın ha
lini tetkik eder, zorbaların 

claltından neler yaptığını an
larmığa ·çalışırmış. O :ıam:::nın 
h3şhca nfifuzlu ailesi olan 
Topçu ailesi, paşanın kanun 
ölçüsiyle iş görmesini menfaa
tine uygun bulmamış. paşa hak
kında saraya iftiralarda bulun
muıı. Bunun üzerine Ziya l'aşl 
Amasyadan kaldırılınca, bütün 

Yeş!lırmak ve bunun kollan 
olan Çekerek, Toz:ınlı. Tersa
kan ve daha birçok çay ve de
reler bu ihtiyar yaylanın sine
sinden zaman z:ıman derin va
diler açmış, mlimbit ve mah
suldar ovalar meydana .getir-

İklim, Karadcnizle Orta Ana· 
dolu iklim karakterinin muta
vassıt bir şeklini gösterir. Yıl

lık ortıılama yağış miktarı 35 -
40 santimetredir. halk, elem duymuş, üzüntünün 

izleri Uı bugünlere kadar Aı~as-1 - - - - -
yahlar.ın ruhunda kalmıştır. 

ı·~ilırmak, Aınasyaya bayat verir, llütün nehir boyu bağ ve bııh,cli.Uk. 
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Yurdun birçok ycrlerin~e do. Dokumacılık Merzifonun Jk~ı 
kumacılık san'atı gerılemek s:ıdl hayatında rolü olan l;ır 

te ve yer yer ortadan silinmek san'at olarak inkışaf halinde· 
tcdir Fakat Merıifonda bu sa- dir. Binlerce aile bu yli7.dcn ge 
nat dipdiri ayakta durmakta ve çimini temin ettiği gibi sırf 
her gün yeni !nkışaOar kaydet. dokuma mam<ıllerlnin satışın. 
mektedir. lıfenlfonda her evde dan her yıl Merzirona giren pa 
bir dokuma tezgahı bulmak ka- ra d:ı bir hayli yekün tutm.~k-
bildir, Hrııen şehir içinde\i tez tadır. -------· gah adedi 3200 dür. 1 

Bir kısım san'atk5rlar 10..l:l M "f 'd 
tezgahlı lmaliith:ıneler bile kur erzı on a 
muştur. Boya, apre, dokum:ı, !p 

6
.. 

1 
b" .. 

lik yıkama. sar~a tesisleriyle uze ır muessese 
ve yer yer makıneleşerek bu 
imalathaneler gelişme islirl:ı· Kaşif Mercanın Belediye reisi 
dındadır. olduğu sırada :Merzlfon Be-

Meui!onda dokumacılar bü· lediycsi, Çelebi Sultan Mehmet 
yük bir kooperatif halinde teş- medresesini llususi İdareden 
kilitlanmış bulunuyorlar. Ko- 550 lira bedelle satın almış, te
operatif her bakımdan ortakla- mizlemiş, nefis bir .şekilde rcs
ra faydalı olduğu gibi ~ehre tore etmiş ve şehirde nikah, 
de birçok yardımları vardır. düğün, konferans gibi içtimai 

Menifon AnadoludaJıi klzılann en büyüklerinden biridir. Şehrin medeni bir çehresi, temlı n 
muntazam caddeleri vardır. 

lesell kooperatif karından bele ve fikri toplantıların yapılabi
diyeye verilen hisseleri~ sehrin Jeceği bir merkez haline koy
büyUk ana yolu tamamıylc par: muştur. Burası, Merzi!onu ma
kelenmlş ve böylece medenı nevi bakımdan :zenginleştiriyor. 
§ehirlere Uyık bir cadde mey-ı Halk arasında ilköncc bun:ı itl
dana gelmiştir. . raz edenler olmuş, fakat sonra 

amur ve ınüre·ffeh bir ka ,a: 

Menifon dokumaları yurdun herkes faydasını takdir etmiş 
her köşesinde geniş bir şöhre- ve böyle bir müessesenin sehir 
te erlsmlşllr. Nefis yatak. ~ar- namına elde edilmesi dolayı
§afları, peştemal, her çeşit hav sıyle hemşerilik gururu ve hos
Ju ve hamam takımları, masa nutluk duymuııtur. 

-Ml--R-ZTFON~ 
,..,,,.._ 

Anadolu kaza merkezleri için. 

örtllleri, gömleklik kumaşlar Ziya Paşanın Amasya Valisi 
ve diğer çe~illi dokuma ma· bulunduğu sıralarda yani med
müllerl .Mcnlfonda yapılmakta ı rcse binasının üzerine bir saat 
ve geniş ölçüde ihraç edilmek. kule.5i yapılmıştı. 
tedir. --

de en dikkate Uiyık olanı 
şüphesiz ki, .Merıifondur. Nilfus 
kalabalığı, şehirciliği ve iktı· 
sadi refahı itibariyle Merzifon, 
kaza olmasına rağmen birçok 

halindedir, Teıgah 

Merzifonaa ş ra çılıkl 
Merzifon bir zamanlar ı;cniı; ~ 

bağlan ve nefis üzUmleriy 1 (;f " .. • ıe §(ibret bulmus bir muhit idi., Gokhoyuk Tekmk 
Zamanla bu vasfını kaybeden 
Merzifonda bağcılık şimdi ye
ni bir kalkınma hamlesi yap
maktadır. Yer yer yeni bağlar 
ihdag edilmekte ve iyi cins u. 
%0m yetişmesine ~alışılmakta· 
dır. Dunun yanında ş:ırapı;ılık 
da lnloşaf etmektedir. 

Bilhassa mıntakanın papazka 
rası Uzümünden yapılan nefis 
§:traplar bu muhitte çok rağbet 
görmektedir. Şarap Amili Ha
san Delnel, hususi surette kur
duğu imalathanesinde papazka 
rası fizlimündcn (Şekerpare) şa 
rabını yapmaktadır. 

Sl\·as havallsi ve Karadeniz 
sahillerine geniş şekilde bu sn· 
raptan ihr:ıç edilmektedir. 

Ziraat Okulu ve .. 
Devlet Uretme 
Çiff liüi 
Tarım Bak:ınlığınuı bu tesisin. 

den Amasya muhiti bir 
çok istifadeler sağlamaktadır. 

Okul kısmının 200 kadar ta. 
lcbesi \•ar. Buraya ilk okul 
mc~unlarından bllhassa köylü 
çocuklar alınıyor. Kültlir ders
leri ve mesleki derslerle yetis
tiriliyor. Mesleki dersler nra. 
sında, tarla ve bahçe zlraaUe
rlnc, hayvancılığa, ı.irat sanat·, .. 
lara, işletmeciliğe, sil'i bitkileri 
ı.iraat alet \"C makineleri tamir 
işlerine bilhı_ıssa ehemmiyet ve. 
rHlyor. 

KöylUlcr için :ıçıl:ın fidancı. 
lık \'C :ılraat sanatları gibi kurs 
lara rağbet gösterilmiştir. 

vililyetlcrimirin gıpta ettiği ma 
mür bir yerdir. 

Geniş bir pancar ziraat mın 
tokasını ihtiva etmesi, dokuma
cılık gibi köklü bir san'ata sa
hip olması ve çok hareketli bir 
iş merkezi bulunması dol:ıyısly
le l\Jerz.ifon cok ileri gitmiş me 
deni bir· muhit manzarası ka· 
zanmıştır. Bu sebeple ~lerzlfon 
!ular bugün yeni bir iddia ile 
ortaya atılmışlar. mamur ve i· 
lcri bir muhit olmanın verdiği 
kuvvetle vi15yct merkezi olmak 
için bir faaliyet çığrı açmışlar
dır . .Mcnlfonun vilayet merke
zi olmasını haklı gösterecek se
bepler· yok değildir. Fakat bağ 
lı bulunduğu Amasyayı da bir 
anda, tarihi değer \'e bugünkü 
kıymellerini inkar ·edercesine, 
kaza haline indirmek de doğ· 
ru değildir. Maama!ih bu me· 
selenin münakaşasını ,.e her 
iki tarafın iddialannı burada 
mevz'uubahs edecek değiliz. 

.Merzifon şehir olarak gayet 
güzel kurulmustur. Muntazam 
ve geniş caddeleri, mamOr bi· 
nalar.ı, suyu, elektriği vardır. 
ileri bir sehrin bütün tcapl:ın 
.Meni!onda temin edilmistir. A· 
nadoluda pek a:ı: şehir Merzifon 

-"' 1 -· '~1 1·, 

Halen kiıfi miktarda üzüm bu 
Junamayışı, stok yapacak de· 
polar mevcut olmayısı yüzUn· 
den kafi miktarda imalat ya· 
pılam:ımaktadır. nu gibi imkan 
lnr sağlandığı takdirde. Meni· 
fonda bir 5ar:ıp s:ınoyil kuru
lup gelişmek fırsatını da bul· 
aıuş olacaktır. 

Üretme çiftliğinin külliyellı 
miktarda kabili ıer arazisi ,·ar. 
A:rrıca nümunc fidan ve da
mızlık hayvan yetiştirip köylO· 
ye tevzi edilmektedir. Uenlfonda tarihi saat kulesi \C Sultan Mehmet Medrescı.i. 

1 

kadar inkış:ıfa mazhar olmu,_ 
tur. 

Belediye 
isleri: 

Şehrin belecliye blitçe.'ıi 335 
bin liradır. Buna 136.000 li 

rnlık elektrik işletmesi ve 81 
bin liralık su işletmesi bUt~~le 
ri de ilave edildiği takdir<le 
Merzifon belediyesinin y:ırılll 
mllyondon faz.la tutan bir gellri 
mevcut olduğu anlaşılır. nu, 
birçok viltlyet belediyclerinın 
bütçelerinden .fazladır. 

Me.rzifonun ana caddeleri ,.e 
birçok sokakları tamamiyle p:.r 
kelcnmlş ve ağaçlandırılmı:tır_ 
Vollann yapımında Dokumacı. 
lar Kooperatifinin bUyUk ~it 
yardımı ve hissesi vardır. 

Elektrik: 

Merzi!onun elcklrik ihtiyacı 
temin edilmiştir. Buhar 

tUrbinil ile elde edilen enerji 
sayesinde şehrin gündüz \'e ge
ce devamlı olarak ısık ihtiyacı 
karsıtanmaktadır. Fakat sür"at 
le inkışa! eden sehrin gelecek
teki ihtiyacı da göronünde bu· 
lundurular:ık slmdlden tedbir· 
lcr alınmaktadır. Belediye, ye
ni bir motörle enerji istihsalini 
artırma ve takviye yoluna gltr 
mis ve bir motör satın almış
tır. Mevcut enerjiden kfiçük 
sanayi tenzlUitlı olarak istifade 
etmektedir. Değirmenler. ma
rangoz ntelyeleri, hamur maki· 
nelerl, tesviyeciler ve kasapla
ra ucuz tarife ile enerji veril
mektedir 

Su: 

1947 senesine xad:ır .\lcnlfo-
nun su.yu çeşmelerden temin 

edilmekteydi. 1947 de şehrin 
fenni su tesisatı yapılmıs ve 
Paşa suyu. Pendik suyu n:ımiy
le ml'lruf çeşme sularının lpta· 
li cihetine gldilmistir. Terkos. 
Paşa Deresi denilen bir kay. 
naktan alınıp şehre getirilmiş
tir. İlerideki ihtly:ıçl:ır nazara 
nlın:ırak simdiden ikinci tesis 
,.e ~ebekenin de inşaatına baŞ
J:ınmıştır 

Yeni 
inşaatlar: 

M erzilonda ço~u hususi ~a· 
hıslar tarafından olmak il· 

.zere ele alınmış hareketli lıir 
inşaat faaliyeti v:ırdır. Bu fa. 
aliyet yeni başlamıştır. :\ler· 
:ı:ifon belediyesine kayıtlı mo
törlil vasıla adedi 94 dür. 'frak 
tör adedi yüzü geçmiştir. Su a
bone miktan 750. elcktrlk abo
nesi 1976 dır. 

<Devamı ll irıdde) 

Amaı.ya vilayetinin .haritası 

GOOD • YEAR Fabrikasının imôl ettiği Kamyon lôstiklerinin muhtelif fiyatlı 
> ..r,«• ~ -"'·, .. ·~·~ ,, ~ tekiz modeli mevcuttur. En ucuz lôstik az kilometre yaptı~ı için çok 

\~a~{i>~~alıya" ,"!aı .. olduğu _b~ass;"' memle~etimizde çok· tecrübe r edilmiıtir ı 
Kamyon lôstiğ~alırken; i~inize :::o:;~y"' gun modeli intihap için tecrübeli 
.., .. ~ .,,:. ~· .. . t 
:nütehassıslorımızın~~krin.ı;?ıınız:.). GOOD-YEAR'ın en yüksek kaliteli ve en 
pahalı olan ROAD LUG lastiklerini tecrübe ederseniz bunların kilometre 
hesabiyle~ e~ucuz jôstik~olduldarın~" siz de takdir edeceksiniz. 

DÜNYANIN HER BiR TARAFINDA 
GOODYEAR LASTiKLERi iLE HER BİR 
MARKADAN FAZLA YÜK N_AKLOLUN· 

DUÖU BiR HAKiKATTiR. 

Memleketin her bir tarafındaki acente
lerimizden ROAD LUG veya diğer model

lerde GOOD· YEAR lôstiklerini arayınız. 

\\'t\"l\'1~ '"" \~ .. 
Münev~~! • ~!~üsü 1 

ye davul ı:irdi, biilün nikahlar 
bos düstü.ıı ?ıfalıalH sir yol 
gösterici mes'uliyetlni ta:ııyan 
ve vazifesini .suiistimal eden 
cahil. hocanın manasız so'tünfi 
ltlilftfi Efendi esaslı surette 
cerh etmiş \'C saf ruhlu \'atan· 
daşl:ıra, nikahlarının sapsağlam 
durduğunu ve köyde da\'ul ça-ı .... 
lınmasının ve halkın ncs'clen-~ 
mcsinln nikah meselesilc uzak, • -
yakın hiç bir alakası olmadı
ğını anlatmı~tır. 

Ekibimiz, Amasyada bulun· 
cluğu müddetçe mil!tü c!endi 
ile temas halinde kalmıli, bazı 
köy gezintilerini onunla ber:ı· 
ber yapmıştır . .Muhterem Sah. 
ri Yetkin'in ilminden, fazlın
dan, geniş görOşündeıı feyiz al 
mıştır. Kendisile.olan konuşma 
Jar bize şu fikri telkin etmiş
tir ki din bahsinde yalnız ta· 
nssup ve cehalet cephesini ileri 
sürmek hatadır. Milncwcr dini 
liderlerin dini bir fazilet kay. 
nağı haline getirmek yolundıı
ki hızmelleri de belirtmek ve 
duJ!urm.,k h:.· • •··• .,_ 7~ten 

memleketimizde cehalet ve ta· 
assubun dinı bir istismar va· 
sıtası diye kullanabilmesinin 
\·e bir kısım halkı :ı:chirliyebil. 
mesinin hikmeti, laiklik hare
ketinin yarım kalması ve dini 
harckcllcr için milsbel ,.e mU· 
nen·er mecraların açılmasının 
ihm:ıl edilmesidir. 
Doğru yold:ı yürilycn Amas 

ya milftiisii Sabri Yetkin Efen· 
dinin himmeti var olsun. 

·-- -----
Amasyanın dertler~ 

<Ra!iı. G ncıda) 
tcgııllibe zihniyetli y:ılnız. şah. 
si menf:ıaUerini dlisüncn ve 
bu memleketin ilerlemesine 
her zaman mani olan zfimre bu 
hareketlere set çekmişlerdir. 

Turhal Şeker Fabrikasının fa 
aliyete geçmesiyle başlayan 
pancar ziraatj Amasya iktısadi
yatı fizcrinde ani ve müh'm ge 
llşmclerc vesile olmuştur. 

Her yıl milli servetin sufar 
altında hccicr olmasına sebep 
olan scyliıp \'e selden korun· 
mak üzere sel dereleri ıslah 
edilmis \'e elektrikli sulama i· 
~in Durucasuda iki buçuk mil· 
yon liraya mal olacak hidro • e. 

1r İ. 

.... :.· -
Amasyaya çok emeği ve hiımeti 

geçmiş olan eski vali 
. Talit Öncel 

Eski Amasya Valisi 
~ 

Tala 

Amasyanın eski valileri ara-
sında Ziya Paşadan son

ra ~ ziyade hayırla yad edilen 
zat, hiç şUphesiz TaU'ıt Öncel
dir. Yediden yetmişe kadar 
her Amasyalı kendisinden sev 
gi ile bahsediyor. Talat Öncel. 
Kayserinin Gesl nahiyesinin 
Mizne köylinde doğmuş. bı r 
köylü çocuğudur. Amasyada do 
kuz yıl valilik etmiştir. Eski
den devlet kapılarında Uvcy 
evlat muatl}elesi gören köylü
lere muhterem vatandaş mua 
melesi göstermek bakımından 
öncü bir rol oyn:ımış, köyHlle· 
rin işlerini benimsemiş, takip 
etmiş, gönüllerini hoş etmiş, 
sofrasına çağırmış, köyden ge. 
tirdikleri ulak tefek hediyele
re daha kıymetlilcrle mukabele 
de bulunmuştur. 

Eski Amasya valisi, şimdi 
Kayseridc yerleşmi~tir \'e ti· 
care_~~c ~eşgul~Jl!"·- _ . ~ 

lcktrik santralinin lnsııatı bit· 
mck üzeredir. 

İktısadiyatı yalnız, ziraate in 
hisar eden Amasyanın sınat ve 
dolayıslyle ticari lnkış:ıfa vesi
le olacak şeker ve çimento f:ıb· 
rikalarının kurulması mevzuun 
da millct...·ekillerimlzin gayret 
\'e himmetlerini Amasyalı şük
ran ve minnetle karşılamakta· 
dır. 

Amasyada çok t'skl dc,·rio bir e;eri: Aynalı IUağara içinde kral 
lann meıarı bulunan bu mağaranın dıs du,·arlanndaki yckpıı· 

re taşlar cilalanarak ayna haline getirilmi~tlr. 
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flfıvrsl 

Gümüşhuıköyde halk tarafından yaptırılan yeni ~•mL 

t\.ınasya'nın 

ıniinevver ınüftüsö 
İstik.lal mücadelesi dcvir'lerın· ı 

de yobaz ruhlu bazı hocalar, 
İstanlıulda işgal ordularına 
klile olnnların tesirine ve fet. 
valarına kapılmı~lar, varlık ve 
İ.itiklCil savaşımıza karşı saf 
ruhlu v:ıtanclaşları zehirlemiş. 
Jcr, yer yer kıyamlara yol aç
mışlardır. Hatla Yunan işgal 

kuvvellcrile işbirliği ,etmişler
dir. Buna mukabil r:ıünewer 

ve vatansever din adamlarının 
.istiklıil davasına büyük hiz. 
metleri vardır ki bunları unut. 
mamak, iyi f!e kötüyü birbirin· 
den ayırmak lazımdır. 

Kara günlerde ırıım varlık' 
dilvasmı benimseyen bu istik:ı 
mette dini telkinlerde bulunan 
din adamları arasında Amasya 
MüftüsU Hafız Abdurrahman 
Kıimil Efc.ndiyi htirmet ve rah.

1 melle yad etmek icap eder. 
Merhumun .t u ~·ayı ltlilliyeye 
büyük hizmetleri rılmuş, dalın 
ilk günlerden başlıyarak yur. 
dun kurtarıcılarını var kuvve· 
tile desteklemiş, 1919 da Ata· 

l 

1 

Gümüıh CI 
ı:ı• oy 

Merzilond.ın 18 kilometrelik, 
güıel bir şose ile Gümüş· 

hacıköyüne doğru gıdcrkcn, a
razinin işlenişindeki itina, m:ıh 
sullerin çeşitllliği dikkatinizi 
çeker. Pek şirin bir manzarası 
olan Gümüşh:ıcıköyUne girdi· 
ğiniz om'ln burasının karınca 
gibi çalışan insanların yurdu 
olduğunu derh31 gôrilrslinliı. 
Hemen hemen her e\', bir f. 
maldt yeridir. GümDşhacıkÖ· 
yün meşhur kokulu ıütUnDn!in 
işlenmiş dizilerine her evin ll· 
nünde rastı:!clir~iniz. Uurıd:ın 
başka burasının mUhlm bir 
kendir istih531i merkezi old:.t· 
ğuna dair aUimetlere sık sık 
tesadüf edersiniz. Afyon, hu· 
bubat. meyvn, iıayvan mamu· 
lAtı gibi mahsuller, tütün ve 
kendirin teşkil etliği esası ta· 
marnlar .• GümUşhacıkôydc tur. 
IU türlü kendir mnmulUtı ile 
beraber diğer dokumacılık 
mamullitı, ev snnnyii ol:ırJk 
meydana gelirilir. 
Kasabanın elektriği vardır. 

Eskidcnberi mevcut menb1 
sularına lliive olmak üzere 1937 
de yüksek tazyikli bir sayun 
projesi yapılmıştır. Bu proje 
belediyeler !onundan fayd ı· 
!anmak suretile anc:ık son se· 
nelerde tatbik mevkiine J?eÇ· 
mişti. Su. şehre 20 dakika me
safedeki f mlrler köyiinden ge
liyor. inşaat bilmek üzeredir. 

Gümilşh:ıcıköyün bir sene 
evvel halkın yardımile açılm•s 
bir orta okulu vardır. 5-1 köyün 
den elliye yakın bir miktarın· 
da mektep bulunması, bütün 
.memleket ölçüsünde yüksek 

(De,·:ımı n incide') 

' 

Gümüşhacıkö}•de saat kulesi. 

1 Köy._s_u-la_r_ı 

Ve köy 

f:-"-·"'I Yolları 
A masyada köy içme suları ile 

köy yolları faaliyeti ve di
ğer bayındırlık işleri hız.Iıı de
vam etmektedir. Geçen yıl 59 
kilometre su yolu yapılarak 68 
köye yeni su getirilmiştir. 952 
sonunda 138 köyün daha suy11 
temin edilecek, bir kısmınınki 
de .ıslah edilecektir. Köy su• 
ları için geçen yıl 64 bin lira 
sar!cılilmiştir. Bıı sene aynı 
gaye için ayrılan para yekunıı 
160 bin liradır. İçme suyu geti.. 
rilecck kl>ylere inşaııt içın ay· 
nca 500 ton katlar çimento da
ğıtılmıştır. Yıl nihayetine ka-
dar Amasyada 289 köy tama• 
men suya kavuşmuş olacaktır. 

türk, Haut Bey, Rı Paşa ve\ 
dığer milli liderler arasında 
cereyan eden meşhur Amasy:ı 
mülakatında .hıicr bulunmuş. 
tur. 

Tütün, Gümüşhacıköyiln başlıca mabsııli.idür. BütÜJI evlerin ÖDÜ ~e sokaklıır ~J ı~k.itde kurutu· 
laD tütün vagonlari7le doludur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1Kö1 
yollan: 

llugün Alıdurr1thman Kimi! 
Efendinin o~lu S::brl Yetkin 
Amasya Müıtüsüdür n .müncv 
ver babasının hayırlı evladı ol
duğunu he.r cihetle isbat edi· 
yo.r. 

Müttü Sabri Yelki.'1 Efeıı:li, 
ok:umağa :meraklı, geni~ görüş 
lü l>ir dın Alimidir. Arabi ve 
l<'arisi dillerini bilir. ldadi<le 
tahsil s:örmesi .itibarile biraz 
1''ransızcası vudır .. Mecelle öl. 
~üsile kuvvetli bir hukuk bilgı. 
sine sahiptir. :islim dinini bir 
hürnfo mevzuu, bir istismar 
•asılası diye kullanan yobazla· 
ra ve nııdanlara karşı Amasya 
müftüsü, devamlı bir mücade
le halindedir. Gc.,'t'nle:-de bU. 
tün bir köy halkı müftüye gc.i. 
;miş, köy hocasının bir tözüne 
.karşı fetva istemiştir. Yirmin· 
ci asrın ortasında, Türkiyenin 
uyanık bir viliiyetinde, Amas· 
yanın bir köylinde cn?ıil hoca. 
aın sarfettiği söz şudur: cKö. 

(Devamı 9 uncuda> 

Amasya'da 
Partiler 
A masyada parti hayntı hır· 

çın ve gergin bir manu· 
ra hasıl etmiyor. Demokrat 
Partililer, burada • şeker fab
rikası işi hariç · bir birlik man 
urası gösteriyorlar ve çok can 
lı unsurlara sahip bulunuyor-
lar. Bununla beraber diğer par 
ti mensuplarile şahsi münase
betleri iyi bir şekilde devam 
ettiriyorlar. Amasyadn Halk 
Partisi çok iyi bir sekilde tem 
sil edilmiştir. Şehrin merkezi 
bir noktasında şehre nazır bir 
merkezl~ri, çok olgun ve de· 
ğerli parti mensupları vardır. 
Ekibimiz, merkeı.lerini ılyarel 
etmiş ve kendllerilJ tamamile 
mutedil ve memleketçi bir 
hnva iı';lnde tııtlı tatlı konuş· 
muştur. 

~-----------------, 
A.ınasya'nın nüfusu 
Amasya villyelınin toprak sathı 4,835 kilometre murabbaı, nü

fusu 163,4!» dür. Kilometre murabbaına 33 kişi düşer. 194 
da nüfusu 136,020, 1915 de 147,870 olduğıına göre devamlı vej 

hızlı bir artış göze çarpıyor. 1 

Amasya şehrinin nüfu~u. 1927 de 12,824, 1937 de 11,081, 

1940 da 13,63.5, 1945 de 13,3'4 iken 1050 de 14,446 derecesi 

ni bulmuştur. 

Vililyelin bir kaza merkeı.i olan Merı.ifon, niifus b:ıkımındıın' 
vilAyet merkeı.ini geçmiş 'bulunuyor. Mcrzifonda 1927 de 11,334.ı 
1937 de 13,058, 1!140 da 13,301, 1945 de lG,037 nüfus yaşarken 
bugünkü nüfusu lfi,34S dir. 

Amasyıının nüfusu şehir ve köylere şu şekilde dağılıyor: 

Amasya 
Gümüş llacıköy 

Mcn..ifon 
Yekun 

Şchirle.rde 

14,446 
8,101 

15,345 
37,892 

Köylerde 

71,329 
27,952 
26,321 

125,602 

,G eçen yılki fezcyandan yı.-
.lcılan küprülerın yenideıı 

tAmir.i köy yolu faaliyetinin mU 
him bir safhasını le~kiJ etmeac 
tedir. IH'len oluzıır metre u
zunluğunda yedi adet demir a
yaklı ahşap köprü yapılmakta
dır. Bunların hepsi Ycşılırmıılc 
ve Çekerek suları üzerindedir. 
Ayrıca, muhteliC yollar üzerin. 
de 45 kilomelre stabili:ıe, 9 ki· 
lomelre tesviye, G kilometre blo 
kaj, küy yollan stabilize ve 
blokajı, 8 betonarme köprü, 90 
beton büı koyma işleri hız.la de 
vam etmektedir. 

Köy yollarının yapımında 
köylü büyük bir yardım ve a
laka göstermektedir. 
Diğer taraftan v\Jilyet emrin 

deki vasıla adedi de gün ceç
tikçe çoğalmaktadır. Birkaç se
ne evvel bir tane olan kamyon 
adedi şimdi 7 ye yükselmiş. bir 
Greyder alınmıştır 

Villyet yollarına bu sene Ca 
kanlıkça 355.000 lira yardım yı 
pılmııtır. 

) ' 

• 
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.Me.ş'hur Amasya bamyası işte bii yle d~zilir. Ziyere köyünde bamyıı dizmekle meşgul kadınlar 

l\l]eşhur bamya köyü 
"Ziyere,, yi ziyaret 

kıymetli bamyası nasıl 
ve hazırlanıyor? 

Dünyanın en 
yetiştiriliyor 

A masyanın hemen yanıbaşın. 
da Ziyerc köyündeyiz. Bu. 

rası, meşhur Amasya bam)'ll· 
sırıt yetiştiren ve bunun tica· 
relini yapan yegnne büyük 
merkezdir Buraya ı:elmck için 
yemyeşil ve bayıltıcı elma kO· 
kulariyle dolup taşan hafı ve , 
bahçelerden geçlik, yolumuzun 
üzerinde kayalıklara oyulmuş 
muhle;ıcm •Aynalı )fağara• yı 
gördük, sonra üzüm bağları a. 
rasından dar lıir köy yoluna 
saptık .. 

Bereket ve feyiz. 7.iycrede buz 
gibi pınar suları uys:ılca 

akm:ıktan bıkmışcasına artık 
etrafa taşmış... Bağ ficlanları 
ağaç halini almış da, altında 
insanların oturabileceği kadar 
serinlik bir gölge bile yapmış .. 

Üzüm taneleri taze usareclen 
~atlayacakmış gibi bir hale 
gelmiş .• Ya o bamya tarlaları. 
Ziyerc deyince akla meşhur A· 
masya bamyası geliyor. Bunun 
içindir ki, bütün bu zengin 
mevzular içinde siıe yalnız .zi 
)'ere b3myaeıltğıo .nı anlat:ıca
ğım. 

o nu, şehirlerde bakkaliye 
dükkanlarında görmilşsil· 

nüıdür. Ekseriya, küçfik tomur 
cuklıır halinde in~ bir ipe di· 
:ıilnıiş, hevenk hevenk sarkmış 
vaziyette görUlür. Çok kimse
ler merak edip de bunların ne 
okluğunu sormaılar bile .. so. 
ranl3r da bu minnacık tomur· 
cukların nesinden üri:erter 1>i
lir mi.>iniz: Fiyatından. 7-10 u .. 
raya satılan bu bamyanın kıy· 
met! ona verilen uıhmet ve e
mekten ileri geliyor. 

z iyere kiiyilndc_ hıı~gi. evin k~-
pısını açıp ıçen gırersenıı: 

giriniz karşılasııcağınız mnnıa. 
ra aynıdır: Ortada bir bamya 
)'ığını ve etrafında, ellerinde 
iğne ve ur.un ipliklerle .kadın 
ve genç kLt.lar. 350 haneli kö
)'Ün 300 hanesi bamyacı_ Bu 
evlerden birine girdiğimiz t.11· 
man Ziycrcliler bizi nezaketle 
karşıladılar.; kaynayan pekmez 
ka!anlarının yanındaki cima yı 
ğınlarından ikram ettiler, bam. 
yacılıktan bahsettiler. 

B amya yetiştirmek belki dUn. 

YAZAN .: 

KEMAL AYDAR 
• 

başlıyor. Çiçeği burnunda mil. 
yonlarca bamya teker teker 
koparılıyor ve itina ile evlere 
nııklcdiliyor . .Bamyanın ipe di. 
\ilm!!Si işi e-vlerde yapılıyor. 

Bamya yığını etrafına çevrele· 
nen kadın ve kızlar gı.inlcrce 
süren bu zahmetli işi en eğ· 
lcneeli hale getirmeyi de bili. 
yorl.ıır. Bamya başında hikAye. 
lcr, fıkralar anlatıp gülüşüyor 
lar. işin bu safhasında bamya. 
nın çiçeği koparılıyor ve küçük 
saplar.ı da bıçakla kesiliyor. Bu 
işi de ekseriya çocuklar yapı· 
yor. :OOylece iplere dizjlen 
bamyalar kurumaya terkediti. 
yor. yanın en znhmcUl ve en 

kfilfctll işi. Tarlanın hatırlan· 
ması, ekimi ve fidelerin ha· 
kılması bir mesele, Toplama 
samanı itin en uhmeUl kısmı 

Şimdi size, Amasya bamya- .. 
:ı;ının kıymetini izaha yan· Tarlada 

<DevamJ 10 uncuda) 
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.w.a.u•eliye 
f lin genci olıırak arazisi 

485.500 hektardır. Bu arazl. 
nin ziraate elvcrl~li olan kısmı 
141176 hektardır. Nı.ifus başı· 
ruı 0-10 don::ım düşmektedir. 

I 
ilde 19447 çiftçi ailesi vardır. 
Dunlardan 1500 ailenin hiç top 
rağı yoktur. 

1 
Ziraat arazisinin yıJzdc 90 

nında hububat, yUzde 2 sinde 
bakliyat yüzde 5,28 inde endüs 
tri bitkileri ve ylizde 2,72 sinde 
b:ığ ve b:ıhçe ziraatı yapılm2k. 
fadır. Duna göre senelik ekiliş 
fstıhsııl ortalamnsı şöyledir:. 

Cinsi istihsal 

Buğday 

Arpa 
Çavdar 
Mısır 
Fasulye 
Nohut 
Mercimek 
Bur('ak 
JFjğ 

Klmdir 
Tüt·ün 
HAGhae 

Şeker pancan 

Ton 

50000 
30000 
4500 
3800 

240 
380 
120 
260 
112 
200 
190 

1350 
.kilo sakız 

:J.GO 
Ton tohum 

ilde 8400 dekar meyva balı. 
çcsi ve 17700 dekar bağ var
dır. Meyva bahçeleri daha :ı:l· 
yadc Yeşflırmağın sağ ve sol 
sahillerindedir ve ters akan 
çayının Buğdaz kesiminde bir 

bahçelerini teknık e,?sl:ıra glJ. 
re kurdurmak ve b:ıktırm:ık. 

7 - ~'ab:ını meyva ağaçları
nı bir pliln dairesinde nşılat
m:ık 

946 yılından bu['Ure kadar 
Teknik Ziraat 1'cskil5lı tarııfın
dan en modern tuul'e kurul· 
muş mPyva b:ıhçelcri sahası 
2200 dekıırı bulmuştur. 

İlde yetiştirilen meyvelerin 
yıllık istihsal ort:ılamalnrı şöy. 
lcdir: 

Senelik istihsal 
<tahmini) 

Cinsi Ton olarak 

Elma 
Armut 
Ayva 
Erik 
Kayısı 

Kiraz 
Şe.rtall 
Vişne 

Ceviz 
'!V~ •üzüm 

1200 
800 
'750 
60 

J60 
220 
35 
30 

400 
4000 

Am:ısyıı sebzecilikte gün geç. 
tikçe önemli hir mevki almıık· 
ta ve tuıiandacılık inkişııC et· 
mektcdir. Belli başlı sehzPler.in 
senelik istihsali Ton olarak. 

Cinsi Yıllık l11tlhsal 

Domates 
Patlıcan 
Biber 
Bamya 

1000 
800 
200 

mikrokilima içer.sinde toplan. Kavun karpuz 
mıştır. Bu Mikrokilimanın Ye. ·---·-·-------

J:tO yaş 
40 Kuru 

4000 

şilırmak boyunca uzunluğu 25rr ....... 
kilometre, Ters akan çayı bo-l .r ' 
yunca uzunluğu 12 kilometre·ı'ı H 1 k 
dir. Meyva çeşitleri itibaril.c • ayvancı 1 
en zengin viltıyeUerden birisi. 

d~r. Fakat Teknik __ ziraat teş.I Ve ·arıcılık 
kılatı kurulmadan once meyva -
bahı;eleri ve bağlar tamamiy. 
le tabiata terkedilmiş bir ağaç 
kal:ıbalrğı halinde idi. Munta· 
zam bir meyve b:ıhçesine tesa. 
düC edılemıyordu. Teşkiliıt ku. 
rulduktan sonra bir taraftan 
modern usullerle meyv:ı bahçe. 
!eri kurarken djğer tar:ıftan 
e\-velce kurulmuş ol:ın ve hiç 
bir tcknifle istinat elmiyen hah 
çelcri şu ana programa gure 
ıslaha çalışmıs!ır. 

1 - Amasya m~yvc çeşitle· 
rinin kalilcsini yükseltecek tek 
nik tedbirlere baş vurmak. 

2 - Yetiştiriciliği standart 
çeşitlere inhisar ettirme!<. 

3 - Meyvecilik bilgisini ve 
tekniğini yaymak:. 

4 - Meyvelen satış:ı nazır. 

lam.ı usulünü ıslah etmek. 
5 - Eskiden kurulmuş olan 

meyva bahçelerini imar ;ıe ıs. 
lah ile onlara teknik bir çeh
re vermek. 

6 - Yeni kurulacak meyva 

İlde her çeşit hayvan mik. 
tarı 319446 dır. Bu miktar 

d:ın 106250 si koyun, 9518t 
ü keçi ı 1891 i tiftik, 10351 1 
at, 15200 if manda, 14202 si 
merkep, 65786 sı sığır, 477 si 
katır, 99 deve. 

Sığır bakımından ova köy
lerde yerli kara ile doğu kır. 
mızı yarı yarıya, dağ köyler
de ise yerli kara hakimdir. 
İlde otu bol mer'a olmadığın 
dan hayvancılık çok sıkıntılı 
bir duruma düşmüştür. Bu 
durumu önlemek itin Bakan
lıkça alınan tedbirler çok ye. 
rindedir. 
ARICILLK: 
Ormanlık bölgelerde yerli 

kovanlarla arıcılık yapılmak. 
tadır. halen 2GG adet fenni 
kovan, 3320 adet yerli kovan 
vardır. Senelik bal istihsali 
nin bu sene 25 tonu bulacağı 
tahmin edilmektedir. -



Yeşlhrmak. Amasyanın için tltn gtçer. Ştlı lr nt hrin iki 1u y ısında lmru1mu~tur. 

Amasya'nın dertleri ve 
şikayetleri .. 

nertslı ve şikiıyel5iz memle
ket mi olur hiç?_ 

Amasya da dertli .. Sayın Ah
met f;min Yalman bu mevzuda 
bir y:m hazırlainaıiıı söylediği 
7.aman uzun uzun düşilndüm. 
Dert ve sikaycl o kadaı· çok ki, 
nereden b:ışlay:ıc:ığımı kestire
miyorum. 

Bunları beş yıldnnbcri çıkar. 
makta bulunduğum a Yeşilyurt• 
g:ızetesindc acı acı yazdım. Ar· 
k:ıd:ıslanmız yazdı. Feryat e· 
dercesine :memleketin sesini du 
yurmnya ç:ılıştık. Ve son yıl
larda bir kalkınma ve hareket 
em:ıreleri belirdi. . 

Anıasy:ının en büyük şikaye
ti, uzun yıllard:ınberi ihm:ıl e
dilmis \'e harabiyc terkedilmiş 
bir vaziyette olmasıdır. 

Düyilk alak:ısızlık ,.c 15kaydi 
ye rağmen, bugün Amasya, Sa· 
yın Ahmet Emin Y:ılmanın de
diği gibi •Sahsıyct sahibi bir 
,memleket o olar:ık y:ışamakta
dır. 

Amasya, Orta Anadolunun İ· 
lim ,.e irfan merkezi ol:ırak ta. 
rihte isim yapmış bir memleket , 
1ir. Şehzadelerin yetiştirildiği 
bu memleket birçok da değerli 
alimler yetistirmiştir. 

V:ıktiylc, 40.000 nüfusu bağ· 
rınd:ı )·:ısat:ın Amasya. S:ımsun 
- Bağdat şosesi üzerinde bu· 
Junmnı;ı hn>ebi~ le .Şimali Ana· 
dolunun sayılı ticaret merkez-
lerindendi. llfılcn e;ki birçok 

Ruhi YILDIRIM 
Vatan'ın Amasya Muhabiri 

~ 

h:ınların mc,·cudiyeti bunun en 
büyük delilidir. O zamanlar İ· . ' 

~~~ r:~ . -:< , ~- . ; .. < - pekçilik, bakırcılık, ku~·uıncu· 
luk \'e dokumacılık gibi küçük 
s:ın':ıtlard:ı Amasya çok ileri 
bir durumda idi. 

idı":._... .. ·:_ , ~. . ...... ·.' .. -.. ,. 

1331 tarihinde vukun gelen 
hilyük ~·angında şehrin en gü· ı if.5~i' ··· 
zcl ç:ır§ı ve m:ıhalleleri bir ge. . ~- • .~ 
C'C' içinde ynnmış, Birinci Cih:ın · · ·· ... ~. · ,.. 
Harbi ve istiklfıl Sav:ışınd:ın . .. 
~onrn, Cumhuri~·etin ilanını mü 1 ~j ... 
te:ıkıp yapılnn idari t:ıksimatta 
Amasy:ının en büyük kazaları 1 a 
elinden alınmış, son planda bir 1 r .. 
vilayet haline getirUmlştir. ~-~"': 

Tarihi Amas)·:ının mukadde· -: ..,_ 
ratıncl:ıkl bu tallhsiz.lik scylfı,>. 
s<'I, zelzeleler h:ılinde birhirı'll 
takip etmiştir. 

nu t:ıbil fclfıkctler k:ı~ı;asın 
da ne hükumetçe ve ne de !:ıalk 
tarafından en ufak bir şekilde 
muk:ıbil tedbir ahnmamıslır. 

Ve bu şekilde 40.000 nüfuslu 
Aın:ısya bug,in 13.000 nlHus:ı in 
mislir. Pek t:ıbii olarak nüCu· 
sun ıİzalmasiyle içtimai ve ilt· 
tısndi hareketlerde de bir ata
let b:ışgöstermiştlr. nu ara
da memleketi kalkındıracak ba 

: aı fırsatlar belirmiş ise de. mü 
' (llcnımı 9 uncuda) 

-

- - ~-

""' 
Görmüf, geçirmİf bir tarihi ~ 

şehir: AMASYA 
., ,. • • 'd 000 se e ...... ~ arı ın ı le 1 

İnsanlar arasında görmüş, ge. 
çirmiş, kendine mahsus bir 

sahsi)·et sahibi olmuş kims.ıle· 
re tesadüf edince, alakanız u
y:ınır, böylelerini yakından ta 
nımağa merak edersiniz: 

Şehirler arasında da şahsi 
yet sahibi olanlar vardır. Mcm 
leketimizde Amasya, ·bun· 
J:ırın en başında gclcnlcrde:ı 

biridir. Dürt bin ~enelik 
tarih, Aınasyada türlü tür. 
lii izler bırakmı~tır. Şehre 
hakim olan daıtda yer yer :ıçı
lan kapılar, bunların arkasında 
uz.anan mağaralar, dağı'l te· 
pesindeki kaleler; ins:ın.1 C>Sr:ır 
lı, meraklı bir alemi:ı k:ırşı- •• 
sında bulunduğa hi5:;iııi \'e· 
rir. Munt:ız:ım rıhtımlı sahil· 
!er arkasınd:ın :ıkan Yesllır· 
m:ık, güzclliklerile dolu s:ırp 
bir tnbi:ıt, takım takım t:ırihi 
blnalnr, maziye ait ol:ıra~ ku· 
lağa ı::clen efsaneler, hikaye· 
!er; şahsiyet sahibi bir şehre 
geldiğiniz yolundaki :rıtib:ıınlZJ 
t:ınıaml:ır. Amasya tarihi mu
harriri llüs:ınıetlin ECcncli, bu 

~--· .... 

c:ınlı t:ıı-ihi muhit h:ıkkınd.ı 
hikayeye lfıyık bir h;1yli nı:ı!· Anıas)a 
zeme bulmuş, kıymetli kita-

h ükumet lırnnağı. Bu bina, yaı..ti) le ZiJa .raıı'2 tararınıl an )·aııtırılan bilahare yanan eski 
konağın ,yerinde yaııtınlmıştır. 

bında anlatmı5tır. 

Yannın turi.ım 

Mrrkcıi 

A m:ısy:ı hA!indcn sikayetçi· 
dir. Yeni yeni kalkınma 

imkiınl:ırı oramaııın se\'ki \'e 
heyecanı içindedir ne yaı.ık 
ki yeni kar:ıyollarından istifa· 
de etmek, mükemmel oteller 
\'Ücuda getirmek, şehrin tür
IU Hir!ü cazibelerini mcnlle· 
kete \'e düny:ıy:ı duyurmak, 
işi hfılfı sahip.>iz duruyor. A· 
masy:ı, y:ırıııııı en c:ızip turizm 
merkezlerimizden biri olnr:ık· 
tır. 

Eski 
rcliıketler 

Ama~yanın halinden şikfıyet-
çi olmasında m:ız.ide geçir 

diği reliıketlcrin çok tesiri \'llr 
dır. 1915 de Am:ısya büyük bir 
yangın aretine uğramıştır. 
1030 de şiddetli bir zelzelenin 
s:ırsıntıl:ırına m:ıruz. kalm1ştır. 
1948 de S!'l fclfıkcti çekmiştir. 
Uslu uslu akan, nice foyd:ılı 
v:ız!Ccler gören Y e~lhrm:ığın 
s:ıkiıı manz:ır:ısına aldanmayı· 
nız. Bu nehir her sene vakit 
vakit k:ıbarır, v:ıhşileşir, gfıyn 
ormanların tahrip edilmesin· 
den , tabialtcki müv:ızcncnin 

bozulmasından dolayı gazaba 
gelmiş gibi, ortal~ğı }arar, dö 
,ker. 

1948 iiretinden sonra millet 
\'e hüklımet Amıısyanın im· 
dadına koşmuş, 550,000 lira 
sal'file, iki oda bir holden iba· 
ret lkişcı· :ıp:ırhmanlı yüı bi· 
na yapılmıştır. 

Fcyc1.:ın:ı kar~ı tedbir diye 
bir hidro • elektrik santr:ılı ku 
rulnıasından, suların kabarma 
sına sebep olan iptidai bend· 
!erin kaldırılmasından, sul:ı· 
nıaııın modern ve hes:ıplı bir 
sekle koıııılınasınd:ın hahscıli· 
liyor. nunl:ır. yapılınca, her 
yıl aı.. çok ı;iddetle başgöste· 
ren Icyczan rcrnketlerinin ön 
lcncceği ve Kız.ılırmağın uslu 
bir hale ı::ctil'ilcccği umulu· 
yor. 

Kalkınma 

Hasreti 

A m:ısya, yalnız. mahzurl:ırı ve 
engelleri defetmek gibi 

menfi hedefleri kliCi görmü
yor. Hububat z.iraatinde, mcy
vacılıkla k:ıydetli(:i terakki is
tidatlarının üzerinde durma· 
ğa d:ı lilzum görmüyor. E5ash 
kalkıııma hamleleri istiyor. Bu 

Yaıan : 

A. E~ Y . 

•• 
bakımc.J:ın vl!Ayet :ıdın:ı elde 
edilen bir nimet \0:ırdır ki o 

da, diğer bir siitunumuzd:ı 
bahis mevzuu olan şeker fab· 
rikasıdır. l•'ak:ıt Am:ısya şeh· 
ri, bütliıı villiyet için ınilştc· 
rek ol:ın bu b:ış:ırıyı kendi he· 
sabına bcnlıııscmek, ~eker f:ıb 
rik:ısını kendi içine almak, b:ığ 
rınu bıısm:ık istiyor. ~tcrzifo· 
nun, diğer merkezlerin ve şe· 
ker l:ıbrikası umum müdürlü· 
ğünün itlraz.ları Amasyalıl:ırı 
lizüyor. 
T:ırihi 

11:1\':ı 

Amasyayı gezmcğe doyama· 
dık, tekrıır gelip görmek 

hasretile ayrıldık, Iluı·ad:ı kıy 
metli tarihi eserler çoktur, 
bunların etrafında :ınl:ıtılan cf 
s:ıncler merak uyandırıyor. Be 
le mağaral:ırla dolu olan ve 
t:ıbii bir k:ıle hizmetini gören 
dağdan insan göıii nli :ıyıramı· 

yor, bur:ının iç alemine sirmck 
arzusunu duyuyor. 

Biz mağ:ıralara sokulmaI:a 
Yaldt bulamadık, yalnız d:ığa 
tırman:ır:ık, her merhalede b:ış 
kal:ışan ve genişliyen ~üz.el 
manzaralan seyreltik. 

Dağa ~ıkarken, Alevilerin 
çok muhterem tuttuğu Mir 
Sait Hoc:ının türbesini sördilk. 
Bur:ı.sı Ale\'ilerln bir ziyaret 
yeridir. Anl:ıtıldığına göre Mir 
Salt Hocanın muhiti, dedeliği 
bir geçim vasıtosı y:ıp:ın in
s:ınl:ırın muhiti deni!, miirşit
lerin makbul tuttuğu bir nııı· 
hiltir. Nitekim Mir Saidin ço
C'ııkl:ırıııdan biri Ankara ma:ı 

rif müdürlüğünde bulunmuş 
tur. Biri yüksek zira:ıt mühen 
disidir. Kızı mektep hocasıdır. 
Babasının vasiyeti üzerine de· 
deliği mir:ıs alan en küçük oğ
lu, arazisini işletmekle meş· 
gul bir çiftçidir. 

Ale\iler. Amasy:ıyı \e GÜ· 
müşhacıköyti Timürl~nğln Is· 
tilfısı ndan kurtar:ın Pir llya· 
sın Bayez.it devri Ulemasından 
Alevi olduğunu, Asık Pasanın 
Hor:ısandan gcldığinl \ "C n:ıkşt 
olduğunu ldılia ederler. A· 
masy:ıd:ı hüküm sliren bir iti· 

şıyor 

kada :;öre kırk gün Pir llyası 
ziyaret edenin her haceti olur 
muş. 

Amasyanın her yel'inde 
ziyaret yerlerine. te~düC edi· 
lir. Erkek kardeşinden hayır 
gelmeyince si!Ahlı kuvvetl~rin 
b:ısın:ı geçerek Amasyayı Sel· 
çuklnrın istilasından kurtardığı 
söylenen Ayşe Gazinin kabri, 

bn ı.iyaret yerleri arasında 
mühim bir yer alır. Ferhatla 
Şirin macerasına Amasyanın 
sahne olduğu iddiası da Anıas 
yada ileri sürülüyor. 

Am:ısyanın müze \'C kütüp
hanesinde ı,:ok istiCadeli s:ıat· 
lcr geçirdik, ma~aralardan çı 
kan mumyalar burada manruz 
dur. Pir İlyasın knrnğu da bu· 
rndadır. 

Zire 
K öyü 

Am:ısya b:ımyasını yeli5liren 
7.ire köyüne giderken, es 

.ki m:ığ:ır:ıların en maraklısı 
ol:ın Ayn:ıh mağar:ının kapı
sını göı'dük. Kayalarda.n yon· 
lıılmak surelile yapılan \C mü
cella halile parıl parıl parh
yan kapının üzerinde • Irlsin 
büylik babasıo adına meydn· 
n:ı getirildiğini ~öslercn bir i· 
bare hak edilmiştir. (İris) Ye· 
~ilırmağın eski .isnıidi r. 

Zire köyünde o h:ıvalinin 
çok muhterem tuttuğu bir e,·. 
liyanın türbesini 2'.iyaret eltilı:. 
Orada c\'liyanın okunu, y:ıyını 
\'e kavuğunu sördük. 

Amasya bamy:ısının baş is
tihsal yeri ol:ın Zireye ait nııı· 
itimat, .ayn bir sütunumuzda 
verilmistir. Bamya ile bern· 
ber en nefis ç:ıvuş üzümii )'C

tiştlren bu hoş köy, tetkik e· 
dilmeğe \'e iı;inde y:ışanmıığa 
değer hoş bir alem teşkil e
der. 

Amasy:ıdan, ilk fırsatta yenı 
den or:ısını ziyarete gitmek 
ve her t:ırarı daha yakından 

görmek hcvesile ayrıldım. 

Burası cidden görülmcğe d~· 
l!cr. her cihetle güzel ,.e c:ı
Z:p bir t:ırihi şehirdir. Seyyah, 
Kızılırmak üzerinde bir tara· 
s:ıs; olnn şehir klübünde te· 
miz \'e iyi yemek b~ılur. Otrl 
bakımından şimdiki halde yal
nıı temiz bir yalakla iktifa et 
nıek \'e konfor noksw.na kaı. 
lıınmnk ic:ıp eder. 

Giizcl \C yeşil .ı\m:ısy:ının uzaktan görünüşii. J\m:ı~y:ı uf:ık bir lıi nımetle bir:ıı dah:ı gdişm~k \'C gii1l'llcşmck yoluna girc.'ceı.tir. 

bir gürün üş. 

Amasya ref ahh bir g.eleceğin 
v ~ esiğindedil · 

,\masyad:ı ~ııtrın kııyal:ıra oyulmufi, tarlhi mnğ:ır:ılar. İçlerinde 
krallara ait meı.arlar ,·arc.lır. 

o ar Yeşilırmak •;adisi boytın· 
ca sıralanmış mahallelerden 

müleejkkil Amasya eehrinln ay 
rı bir gUıelllği vardır. Şehrin, 
nehir boyunca her iki istika· 
mette uzan:ın kısımları cennet 
misali bağ ve bahçelerle kaplı· 
dır. İki yanda yükselen )'alçın 
dağlar tarihi eserlerle doludur. 
Am:ısyada birkaç devir, blrlı:ıç 
ıkllın ve birkaç güzellik bir 
aradadır. 

Yeşilırmak, Am:ısyanın da· 
marında dolasan kan gibidir. 
Ona bayat verir. Zaman uman 
gazaba gelmesine rağmen ••. 
BeJecliy~ 
İlleri: 
T arihi : ır bugün iyi bir be-

lediyenin elindedir. Beledi· 
ye reisi Maclt Zeren ile şehir 
işleri üzerinde görüştük ve ma. 
Jümat aldık. Dar butçc ,imkan
Jarın:ı r:ığmen Amasya. şehir 
olarak günden güne gelişiyor 
''e güzelleşiyor. 

llclediye b iilc:csi 362.000 li· 
radır. Bu para ile programa 
bağlanan iıılerln b:ısında sebze 
,.e meyva h:ıli lnş:ı:ıtı ile oto
p:ırk insanlı yer almaktadır. 

Otopark meselesi hnlledilmlş 
tir. Büyük tesisleriyle, otel, 
lokanta, yıkama ve ynğlama yer 
lerl, g:ıraj, yolcu bekleme sa
lonlariyle otopark inşa h:ılin· 
dctiir. Du tesis 76 bin liraya 
malol:ıc:ıktır. 

Sebze hlili inşaatı için kredi 
meselesi henüz halledilememiş· 
tir. Zira:ıt ve İller Bankalnrly· 
le müz.akcrcl!'r dc\·:ım etmekle· 
dir. Kredinin v!'rilis şekli üze
rınde ihtilnr vardır. Bu temas
lar ne Ş!'kilde n<'tice verirse 
versin belediye. hali yapmak 
kar:ırınd:ıd ı r. 

Elektrik: S ehrin elektriği dört motörlc 
~ temin ediliyor. Bunların i

kisi tAkatten düşmüştür. Du· 
rucasuda Ilnyındırlık Bakanlığı 
t:ırafında insa eUiril!'n hidro • 
ekktrik enerji santralinden 953 
yllında Am:ısyanın da istiCad" 
imkanları araştırılıyor. 

Su: 
gu itibariyle Amasya çok ~::-

lihlidir. Bol kaynaklara sa· 
hiptir. 14 bin nüfuslu Amasya· 
da 50 bin kisinin ihtiyacına cc. 
~·:ıp verecek su kaynakları var· 
dır. Şehir su~·u hfilcn lkı kay· 
naktnn temin ediliyor. Biri, So 
ğukpınnr, diğeri Gczllik s~ıları. 
Soğukpınardıın gelen ı;uyun taı 
yikı çok yüksek oldui!u ncl:ın za
m:ın zaman bonıl:ırı bile p:ıtl:ıt 
m:ıktadır. 

ScyrUscfrr kontrolleri Am:ıs
(llcnmı 11 incide) 


