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8 \'itaminli Hollanda sütü çocuğc u:ıun ıdeal ı· 

d;.sıc. ". Her Eczah>nede rayınıı:. 

1 Fiatı 350 K•ı. -- ı 
_J --

NATO'ya 16 tüme-nden . \ Eisenhower tekrar 
ilham edildi 

fazla vereceğiz 
tavsıyelerde 

tehlikesinde 
dedi 

Truman «Eisenhower iyi 
bulunsaydı komünizm 

güçlüklerle karşılaşmazdık» 

YAZAS: 

Ahnıet Emin YALMAN 

Bir C\'t sahip olmak için alıcılar günlen:e kaldırımda böyle )·at hlar 

Kadı köydeki u_cuz evler 
bugün satılacak 

Koşuyolundaki bu evlerden birini alabilmek ıçın yuz 
elliye yakın müşteri, iki geceyi inşaatı yapan bankanın 

bulunduğu sokakta geçirdi. 

Koldıı•ı11ıda y eı•leşeıı « aıcıı~ ev» alıcılaı•ı 

11ı•oloı•ı11dıı 11i%011ı do kııı·dıılaı• 
SADUN TASJU 
l-•'•" ~n lııırırdfodc 

Steueıısoıı, Ko11ıii11istleri 

hayat 11ıerke%leı•i111i%de11 

at11ıolıy1%, diyoı· 
A.MldolU .i.Jn.A , r::: __________ ., 

vaıington, 30 - Bu11ün sijy.11 • 

Jediğı bir n,utukta Baıkan_ TrU·ı HUDUT 
man, General Eısenho\verı, Av· 
rupada BaJkomutan bulundul:u 
sırada Sovyet Rusyanın dünya ,.. • • 

sulhüne karıı yaptığı tehdidi A. HADiSESi 
merikalılara bildirmemek sure-
tiyle emniyetini tehlike)·e dü~ür 

düğünü bildirmiş ve Bırleşllt. A· ı TAH Ki' K merika ve Sovyet Rusyanın~ ım-
k~n olduğu nisbette birbirlerble 
dost kalmaları için ortada hiç 

bir sebep olmadıgı hakkında E· roı·Lı·voR 
isenhowerin ileri sürmüş bulun. lf'. 
duğu mütaleanın büyük bir tesir 
yarattığını \'e n1ühim bir fena •. 
lığa yol oçtığını belirterek demiı , 
tir ki: 

Denmı b.- 5 Sü: 5 ~el 
,\nkar 30 - Bu\g:ır,ınn 

hudu ti.ki bi' erimizi kaçır· 
maları ve 1ki erimizi yara
lamaları bi.di c 1 Uıeı inde 
.Utizlikle durulmaktadır. 

Ancak. bu hadise hakkın 
daki tahkih\ evrokının ı:el· 
diğ~ hükumetimil.!P Bul· 
garlara slddetli bir nota 

Türkiye bııgday 
rekoru kırıyoı• 

Belki slı de birçok defa , •. 
zetelerde ilanlarını gördünllz. 
Yahut da broıUrlcrden biri eli· 
nize geçmiştir. Onlarda ıöyle 
bir haber ı·eriliyordu. •EmlAk 
Kredi Bankasının belediye ile 
1nüştereken kurduğu İstanbul t 
nıar Ltd. ortaklığı; Kadıköyde, 
Ko~uyolu narni)·le n1aruf nlevkl· 
de inşa ettirdiii beşi dilkkanb. 
ıo:l binayı ı eklm 1952 tarihin 
de satışa arıedccekUr. Satı !ar 
mUracaat sırasına ı:ore _J'ap·:l
cak; bina bedellerinin dörtte 

Amerikada 
Atom topu 
Tecrübeleri 

ı·erdiği, Bulgar seliri Çoba· 
nofun hariciyeye davet tdi· 
letck bu mesele dotayısile 
kendisine liızım gelen tenbl
halta bulunulduğu yolunda· 
ki hoberler doğru dcğlldı .-. 
\'e bü!Uıı bunlar vakıllara 

Vaşington, 30 - Birleşık ,\. tekaddUm etmek beresin-
mefıka ordusu buı;Un dünianııı den doğmaktadır 
1 atom topu hakkında bazı a- En itimat edılir ıabsiyet· 

lamalarda bulunmu~tur. 85 • ler henJz tahkikat e\·rakın1n 
•k bu dev ıop •her gayeye el ~elmedığin;. hariciyemizin 

i silah• olarak tarif edil-' meumı Sa: 5 ~ü: 8 del 
<De\'1ml Sa: S Sil: ide> ~--------·--• CDevamı ~a: 5 ~il: 7 de 

1 İl Gelıel Meclisi bııgün 
~alışnıalarına başlıyor 

ir ulütier (e•ki de\İr) drdiği, T • 
B miı Abdullıamit ibtibdadı ra. avsıyesı 1 
manında ne kadar frci 'eylrr ol~ 
duğunu rtrafı) le bilirim. Fa~at ı "tuıı11 .,,..,.,,,,." ftıf•" 
aşirrt ala)lannın lı.urul~!j "~m 1~ 'Rel.,rad 30 - ".'ıtı.istakıl ko 
Jt\il tanının \tı '\ emtn 1,,. ~. 1 ~· fnünisi ı•ugoslavyanın Daşbaka· 
.; , onanan ı kt'rin ayr•

1
1
' ko c .... nı Alaree-21 Tito Bablı de\'letle· Mııhtelis 

Ev sahibi olmanın arirr~inde nıemnun bir grup 

bir tahsildar 
istedi 

iki tarafta hergün yapılacak seçimler ıçın mücadeleyi 
şiddetlendirdi. Muhalif grup daimi encümen namzet

lerini tesbit etti 
6 · •· kadar ar ınua r •- ' 
•Üniın. bug_un• . . . do. •. llus emperyalızmine ıed çek 1 
drlildırn. ~ark \llÔJ .•tıerın~e ııtd• llıek için gir!;tıklerl gayreıler
, am td~n se,abıtım es~ 5 mi de kızıl Cini kazanmaya çalı~ma 
hunu oğreninre, A~ulha t larını taysiye etırıiştir. 

Bugün ekim de\'resı müzakere· ;:rup toplantısı mukabil tarafı,....--
!erine baılayacak olan İl Genel ziyadesiyle •inirlendirmlştlr. Mu r----------.... 

deırinin rrhal.t ,., i~tıbdad~~- ~cıskoı-a yetiştirmesi bir ko
dan uıak olduğumuz 1 ın bır · tııOni,t llten, ~ yıl evvel Krem· 
fa daha ,\ilaha ,ntrettlm. llnıe arayı açan Tito, ezcilmle 

intihar etıııek Meclisinde yapılacak encümen kabil taraf diln de bcllrttl~imiz •ı B •• 
ve komisyon seçimleri n1ücade· gibi yapılan grup toplantısını u g un 
lesi dün de bütün ~lddctiyle de- tüıü~e aykırı saymaktadır. Bun-
vam etmiştir. Gerek İl merkc· tarın iddıalarına c:öre; 

Fakat bu dnir )·ıkıldıkta~ ••· ıunı.r, •öylemiştlr: 
ra şark \'il.i,·t'tltrimiıe hi 11d~r~, ·- Ruslar, Çini ve Koreyi ko
ftrıhhk aıı.~111, rınnlyet ge eaı .. tunıat babanesile Port ."-rthur'~ 

• ı ıar:ı,·a a ... elde ı ı · 'b' iti mi? nir ı.amiln •r ·d .1 t l!: Utmak lstiyecek erı :1 ı, 

3111an dttth~:ıı·li~in ,., • e~e~- i anturyada kuvvetli bir nüfuı 
otoritt-ıini hı(' ı•:ıı·an a ırrt r; :arneaıne de çalııı;acak1ard1r. 
ktlfltının ve •·~·hlik lcldiat~rını.11 ~nu önceden kestir~ek zor de 
tasfiyf'ılnf' ıirltilrbl!cli mı'! ~t! ııldl. Ruslar, hareketlerini i· 
nrık ki haı·ır ..• İttıbat " T~- <ah •dip haklı ~östermek için 1 
~akki idare f. bu dil"•l1 yolı' e fltn.unııyetle bu e:ibi melodlar 
elt alamadığı Rihl. tek P•.~li _ıd,a; ~ııan_ırlar. Cinle olan münas~ 
rPJI dt hatadan hataya du$!U . ıı.U•rınde Rusyanın böyle bır 
f'skl mt1ttgalllbe zflrnrt!erıne ' 1

• 
1 
h re kete le\ essül etmesi mu· 

kit nkit oı.un. ıı.uragın.• aç!ı.ltna_!'kak ki Cin milleti üzerinde 
Dürü•I bir df''itl idamın• ı-ııj. cı~k•ınmel intibalar bırakmıya· 
Tuşmaktan ,.e bunun çtrÇt\t r !f! Cinde Rusyanın bu si
içinde müsavi vatandaş muımel•· ı ft~•etırıe karşı büyük bir menı· 1 

si ~önııekttn batlı.• birır1 isi•·. ba nsuııuıt uyanacaktır. Bu iti· 
me><• ıark Tiliıyetlerl ha~ına i ıe:ıa Uk fırsatta Batılı devi•!· 
bir. kısım mtmurlır tarıfındın l llşrCıne. k.ar11 siyasetlerini dc
da tidtta nıüsttmltkt baUn mu•~ hünır:e:ıı~ırler. Bu, dUnya~a s.~ı 

59 bin lirayı zimmetine g eçiren Denizcilik Bankası 
Tahsildarı Mehmet Sertkaya, Emniyet Müdürlüğün
de kendini pencereden atmaya teşebbüs etti 

Denizcilik Bankası tahsildar. 
!arından )tehmct Scrtkaya ev. 
raklar üzerinde tahrifat ,apmak 
suretiyle zlmıncline 69 bın lira 
ı:eçirmişUr. 

Dün gece zabıta memurları 
taralından yakalanarak j5tanbu1 
Emcliyet Mtidilrlüğüne götürülen 
~lehmet Scrtka)·a kendi5ini pen
cereden a ağı atarak intiha< et. 
mek istemiştir. BildirildiğlP• gö 
re. hadisenin tafsilatı &öyledir. 

tinde, gerekse Belediye meha!i- 1 - Grup toplantısı lçtn ga. 
linde, Sehir meclisi üyeleri ara· ~telere ilin \•eri1memiştir. 
fanda günün yegane mrvıuunu 2 - Partili üyelere gönderi. 
bugün yapılacak olan sccimler lecek da,·etiyelcrde, tütük ahk3· 
teşkil etmiştir. Bilha::.sa evvelki mına ı=öre başkan ve yazmanın 
aksam parti merkezinde }'Rpılan <DeTamı Sa: 5 Sil: 4 de> 
-=-· 

Mısırda Cumhuriyet 
fikri kuvvetleııiyor 

Hükumet, ihtiyaç maddeleri fiyatlarının 
indirilmesini emretti 

.l.ııfftllh'• p,.,... 
Londra 30 - Kahireden Büyjlk Britanyaya ulaşan bazı ha· 

berlere müsteniden, yetkili mahfL '.er Başbakan General .:>e
cibin yakında krallık rejimini ıaav ve Mısırda bir cumhurıyot 

Yozgat 
İlavemizi 
Veriyoruz 
~ 

Yozgat ilavemizi 

müveıziinizden israrla 

isteyiniz 

Jr • tdildi. Jandarmanın ktyfı tUd hUY'etlenme ine ı:enış ol-
mt ~1 rnur.. e ıım t d ·ı -"' "b' harekttleri ,.r. bir kıs1m me Sovyeu e e ebı ere6ı &:ı ı.' 
ı nn , 0 ısuzlukl11n vrya brc:erik- erin yayılma ı;iyasetinı 

Otuz yaşlarında erli ve bir to 
cuk sahibi olan ~lchnıeı sertka. 
\'a Denizcilik Bankasının istan. 
buı icrası ile irtibatını te111in c. 
den tah•ildardır. Fatihle oturan 
genç tah~ildar, kumara fazla 

ilin etmesini mümkUn ~örmek 1-
ledirler. )ltmlı liderlerin böyle 1 r----------------------· 
bir hareketi şimdiden teferruı· 

~ rkl~ri ,·uzünclrn abrı tükenen - <Devamı Sa: 5 Sü: 3 de) 
Jır. 1 

"' k"t kit yak taknn takım halk \'a ı ,.. ı 
l•ndı }"•kat ne yank ki hiç bir 
arı t~crüheden ,0nrı isıbeUI bir 
ı·ol aranmadı. Gerek hılk ~·e ~~
~tk. ı~ktr, fuzuli yere bırbırı: 

k dlnldl E'ki nıtnfntlerı ne ır • · . . 
I dtrebt\'ftri. aşıret rPıs-::;:.1 ::ht~ ,,,.hıer bu hallerden 

btifadt rttiltr. dı 
ış ktaki isyan hareketi). ~ .• 

u k ti dtn bırının 
nı ta~ıran hare t" tr 
mi!!iallni o hidİ!itnin içinde b~· 
lunın bir tahsh·ttiınlrden du~: 
dnm. Siıe anl~tıl1m: t:mum~ 
"ül•tıt, doktor İbrahim T.lı 
Bf',.in hu~u. t kaltrnine men up 
tr<'Mıht•dr. lıir arnç. ııa~ankal~~·e 
1'a:ıımakam \rkili dhe gönderıli
~·or. R11 Kf'ntle kaı.~nın jandar
ma kumanılanı, f'ıraftan birinin 
kııırlc;ını Pf'k aü:ıet buluyorlar. 
,,4dam<'ıııjıu t•Jtırıp di\'orlar ki: 

- ~ududun filAn t~rıfını gi-
d k~ın. Orada '· rrr k ·ı •a111nı (tkarak 
olan şu lf' .. ı ~e hir adama ıunu 
\r ıunu ~o)h~f't'f'luıtn R 'k 
JTlPmlf'ktt 'azife ini • u aaıı 

1 ı •ntak sen ,·apabll n n, Bunu 1 d · ı en en hek· 
ırr t. 

sır allam, hatırına hl . -
t ıuı.: ırlmPrlf'n t hır k.o
u 4De,anu's ~ern~Pket hlı· 

a, S ısij: 6 c!a) 

Yunanistanda bir -· ~-mı~sa_: s_su~ 
~uikast teşebbüsü / 1 Cumhurbaşkanı 
Onlendi 1/ Celal Bayar 

"·
1
•• ...... " Çoruh'ta 

Atına, 30 - Yunan'st ı· L •ı h ı S tk ( t •tu"du"rtu· •un" de leri Bakanı· ı an _çı....- Tahsildar 11 e me er aya o ura.n) Emni)·et 1• 6 ~ . .tımlo"" J..,~ .,, 
·ıd·ıı· i:ından bugıin bıldi· ---~-----=---

~~sı 1 \~::ız~~rea Ba•bakan yardım H 1 Ardahan. 30 - Cumhurba~ka. 
osu, beş bakanı ve ı• ton oteıı• 1• nşaatı nı Celiıl Bayar, refakatlerinde 

ba1z:, bııazetecilerı öldürmcğe ma· 
/ 

kiılcri Bakanı Elhem Menderes 
tu. u· ır suıkast te .. ebbüsU önlen. işletmeler Bakanı ve Gümrük 
mış r. h 1 \'e Tekel Bakan \'C'kili Sıtkı Yır 

Yunan İçiılcrl Bakanı, demir i a e edı• ldı• calı, Bayındırlık Bakanı Keınal 
perde &erısl~de faalıyrt icra el Zeytinoğlu. milletvekilleri, 3 ün 
mek~e ola~ \~~an koınünist par ı cü ordu rnüfctti5i Orgeneral Nu 
tisi ıdarecilerının bu suikasdi 1 O /' d k / d . R h · rettin Baransel, haya kuYveUcri 
hazırladıklarını ... gizlice mem te ın e orasyon İş eri ressam Be rı o mı . komutanı Orgeneral )!uzaffer 
leket~ ajanlar. &bnderdiklerlni Eyüboğ/una yaptırılacak 'Gökscnln, Jandarma Ge~•l ıı:o. 
de ilave etmııtır, Ajanlar, bu a. l mutanı Orııeneral Kemal Yaıın-
,1n baıında Sellnik fuarı açılışın Türk•!• Emekli Sandığı hesa- bunlardan Julius Bergrr Alman kılıç oldu~u )lalde buıün saat 
da h•rekete ııeçmeği tasarlamış. hına istanhulda yapılacak olan rtrmasının teklifi uygun görüle- 12 de Ardahan• grlmiıtir. 
!ardı. Fa~at bu arada Yunan· po büyük otelin bugün Anklrada rek bu firkete ihalesi kararlaı- ~.ımhurbaşkanı ve Bakaiılar 
lisl bu ııanlardan lkl•inl tevkir ı Emekli SandıCı Genel ~lüdürlU. nıııtır Buı:ünlerde muka\ele halkla ha hıhalde bulunmuşlar, 
etmiş ve bunlann itiranarı bü-1 ğünde ihalesi yapılmıştır. tanzim ve imza olunduktan son... ög1e yemeğini Beltdi)·e ıaıoııun 
tün scbeken.ln ortaya tıkarılmı· Öğrendiğimize göre ek~iıtmrle ra ekim avının ortalarına doğru 

1 

da yedikten gonra Çoruha ınü. 
11na, su•!i.as!::n önJenıne.slne yol I bir .ı\lman. ~ir ital~a~ ve bir de otelin ınş~ına başlanacaktır. trveccihen ilçemizden 3l-1'111Sltş. 
açmJetll'. .\merlkan fırması ı~tırak e!mi~. ı <De\'amı sa: 5 Sü; 6 da) tardır. 

,. 

tiyle planlaıtırmış bulundukl•rı 
da söylenmektedir. Yetkili btr 
dıplomat demiştir ki: 

, Böyle bir hareket Kral Fa· 
ruk'u tahtından feragat zorund:ı 
bırakan 26 ter.1muz hükU.met dar 
besinin mantı'.tt devamı olacak· 
lir.• 

!Devamı Sa: 5 Sil: ldel 

Amiral Mc.Cormick 
Yarın Ankaraya 
Geliyor 

,.•altt!u Ji•""' 
Ankara. 30 - Kuzey Atlantik 

Paktı kuvvetleri Baıkomutaıu 
Amiral L. Mc. Cormick, 2 ekim 
perıembe ,unu ,.at 11.30 da 
Esenboğa ha\'a alanına rnuvasa. 
tat edecektir. 

l\lis:ıfir Amiral şehrimizde bir 
gUn kalarak gorekli temasları 
yapacak ve Cuma a:Unü saat ırı 
da öıel uçağı ile tsıanbula hare. 
kot edecektir 

:\miral ~ıc. Cormick ve maiye 
ti cumarte!il günü memleketimiz ı 
den ayrılarak1ardır. 

! 
(J 

Bıçaklı - Bir şer drğil polls ahi... Kan kardetlmle boıut
tuk ta, hi \en11 ıJ~('Alım .• 
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1 6İİNİİN YAZISI 

Din adamları ve politika 
O•· yle hare· r-------- fAZAN : --------, propaganda ya

kttıer ~ , ı ı pan, yani dini 

dır ki, onıarın j Prof. Dr. Faru•~ EHE•f j sıyasete aıet e· 
ıntıru bir ha· fi ır. den din adam-

reke! mi, yol<- !...-----------------------,..; !arı hakkın-
sa suç mu o!· da !iarih bir 
dukl!rı birden kestirilemez. Kanaat ayrılıklanna dayan,n bilkme ihtiyaç vardır. Her ne 
Be!ki de, inanma. düşünme ,.e politika mefhumu ile insan1:ın kadar din adamlarının bazılı· 
ıöz btirriyet"ne du.>u'an ıay ı, birleş lrmet;e cayret eden din rında de\·let memurlıı,Cu sıfatı 
bu çe ·t h3"0ketlerl 1n'eme><· mefh•ımu bağdaşamaz. Bu m. mevcut ve dolayısile siyas•tle 
ıe mükellef olanla.ı tereddil- barla dın adamları, politikanın 11Ugal eden memurlar hakkın· 
de sevkeder. Fakat vhıh bir üstüne çıkabil•n telklnle'"de daki hilkilmlerın bunlara dı 
Mle geld"l<leri ,. gıyelerl a- bulunmak zorundadır. Halk ile tatbık! milmkün ıse de bu yol
çılcça anlaıılmağa baılon~otı çok t•ması olan ve ayrıca k•n da bir m·ıam•l.,in km bir 
ıaman. bu hareketleri önleme& disine inanılmuı milmkiln bir müeyyide teıkil •debılecelini 
ıarureti kendini gö1terlr Ti mevki ~·gal edtn din adamları· sanmıyoruz. Kaldı ki mem11r 
canilerle mücadele ııınde de nın s!yaıet• kmımaları vahim veya müstahdem sayılamıyacak 
bu böyle oldu. \·tcJan ve 5=-ı neticeler dl'lğurahilir. Bu it!· durumda olan •Gezici vlizler• 
hilrrıyetıni zedeleme& ko"kusu bıırla, ıazet"l'rde hıvıdıs ,ek- de vardır. 
ddd! takiplere mlnl olmuı. fa. J;nde okuduklarımıt doğru ise, 
kat h.1reketler vurın ka"lnıncl resmi bir müdahal~nin zamanı 
bunların ceza kanunundaki ''" ı•tmiı demektir. 
ri aranmış, bı:'unmJ' ve kifa 
:retsiz görünen hus•ısl1r tı:in 
de •Atatilrk Kanuni.ı • çıkarıl· 
mı~trr. 

Ayni bldis•ye ve ayni tered
diltlil duruma bir bask• aha· 
da da raıtlanmaktiııdı: Gaze
telerde havadıı şelc.ın!e oku
duklarımız doğru Is!, ban ca· 
milerde ve hattl ek1:·,_,e~ ml· 
bellerinde, vaJz ei•nler htikıl 
metin ıu veya bu hareketin! 
ele almakta, a:u l'ey1 bu partf 
hakkında mütalla beyan et
mekte imişler. 

Lliklığın dinJizlik ıle'11•1t Dl· 
ırtdıl!ı doğrudur. Fıkat Jaiklı
lin mücerret bir kaide olnıak 
tan çıkabilmesi, ptıı dev:.t 
memuru veya milstıbd!!mi O· 

lan din adamlarının bıt kaide· 
ye uyı:ıın hareket e•meilyle ka· 
bildir. İnsanlara üsMn bır ah· 
ilk ışılamak !çın politika mev
ıularına baş\"Urmakta zaruret 
yoktur. Din ıdammın polı!il<a 
yapmısı, onun dilnya nıme!W 
rine faZ:aea bağl:,ığını ı;öıter· 
mekt•n baıka ıe>e yaram::. 

Şolorler için antifar 
göılıikler 

Otomobıl farlart.:ıın öteden 

Tilrk ceza kanunu hükümleri 
bu mevzuu bütün geni~ 1 iği 

ile kaYrayahilte:ek tarzda de· 
t.jld •• Buna ra~m•n movcut 
hôkl!mlerle d• dotru yol bulu
nabilir. Dnlet mOeıı•~leri· 
nin dint esaılara ireıı v,ya !ii· 
yut nilfuı kazanmak mak•ıdı 
ile yapılaeak proraıandaların 

163 Uncu madMye göre ceza
landırılm"' llzımdır. Bu iti
barla vl"zın politika vasıtısı 

olarak kullanılmuı kolaylıkla 
bu maddenin tatbikini ıerek
tirecektir. 

Bundan baıka din adamları· 
nın mevcııt idareyi, devletin 
kanunlarını ,.e mf'~f'll e;apka 
kanununu, Tilrk h.rflerl kanu
nunu takbıh etmelerL bu ka· 
nunların dınl kaidelE'r müva· 
ceh.,inde ı-ınhı olduklarını 
ıöılcmelerl, bu yolda telkinde 
bJJ,lttnmalaıı kanunun :?tl inci 
maddesine ıiren suçlardandır. 

Fakat 183 , .• 241 ine! mad
deye dahil olmıyaeak ta'?da 

Ticaret Oda lan ve Bnnalar 1 

Birll_ıU toplantısı 

ortada nev'i ıahsına mahsus 
\'e aşik'-r bir ~uç mr\iCUt· 

tur. Dıni ve ahllkl telkinlerde 
bulunmakla miıkelle! olanla
rın. &iyasJ mahiyette "Aiz \'er· 
meleri \'azıfeleri ile telifi mum 
kün hususlardan değıidir. 

İbadet mahaJler,nde, '~iz 
şeklındek! teikınleıle ıu \·eya 
bu partiye me-nt.up muayy@n 
klm••lerl kastederek onları 
halkın husumetıne maruz bıra
kıcı .sözlerin ıarih bir hükilnt 
le tecziyesi doğru olurdu. Dev 
Jet ile kilisenin ayrılmasına 
dair, 1905 tarihli Fransız ka• 
nununun 3.t tincü madıieıı;inde· 
ki hükme benzer bir hükmün 
kanunlarımızda yer alma..-ı te· 
menniye d4'~er. Fakat böyle sa· 
rih bir hükilm mevcut olma
masına raf:men hakarete ait ka 
nun hiJkümlerinin 242 nc:l mJd 
denin üçünC':ii fıkrasındaki şid· 
df't g,ebebi ıle trlif erlilrniş bir 
şekilde tatbıki de arnl neliee
yi sağl~vabılir. Du fıkra din a
damı olmak sıfatından istifade 
edilerek işlenrn ~uçların cf'za. 
sını arttıi"an bir hükmü ihtiva 
etmektedir. 

~taliye Bakanı 

Ankara ya 

A 

anı 

• • 
gıttı 

Bakanlıl:ına ait mevzularda muht•lif tetkikler yapmak üze
re pazar Jtinü treni• şehrimize gelmiı- bulunan Maliye Bakanı 
Ha•an Polatkan. evv•lki gün lnl olarak Ankarayı har•ket et
mlıtir. 

Bakanın lnl hareketine. Baıb•kan Adnan M•nder<Sle yaptı 
&ı hır telefon muhavero>inin ı•hep olo!uğu •öyl•nmelrtedir. 

Hasın Pol~tkan, pa?artesi günü yaptıtı tııııtkiklt•r esnasında 
bilhassa mıiddeti dün bitmiş olan \'trıi tahF.ılltı mevzuu ile mes
gul otmuş ve gııııreken emir ve direktiflf"ri \'ermlstir 

Dün vergi tahsil~tının son günü olmasın.:ı ra~men, tahsil 
1Ubelerinde alınan tedbirlerle biltt1n mürarıaatla.rın karstlanma~ı 
mümkün olmuş ,.e tebacüme ıehebiyet verilmemi$tir. 

Dün ve evvelki gün bütün ,·ergi dairfl'ltri tahakkuk isleriyle 
meıgul olmamıılar ve bu servislerde çalışanlar da tahsillt bü
rolarında \'aziftlendirilmiştlr. 

Elde •lti~imiı malumata göre, 28 Eyliıl 19~2 tarihinde. 1s
tı:nbulun bütiin ı:ergi dairelf"rinrit1 122.911.2.~8 lira olan mecmu 
\erıı tahakkukatının 95.827.710 !ırası tah~il edilmis bulunuyor· 
riu. Mlikelleflerin aon iki gli.n zarhnda mütebaki borı;larını öde· 
dikleri tahmin olunmakta bf"rab~r. bflnuz tıhakkukatlı tah:;illtın 
arasında ne kadar fark bulundufu te1bıt olunm11$ de~ildır. 

Bu nishet Onümüzdeki günlerdf' beılli olacaktır. 

Defterdar 
Fabrikası Md, 
istifa ettti 

Sümer Bank Defterdar mensu 
cat fabrikası işletme mi.ıdtirti Na. 
H Andaç·ın sendıka temsilcisine 
ve işçilere hakaret ettiaini ve 
bu h~disenin teessürü mucip ol. 
dujunu l·azmı~tık. 

Oğrenıliglmile göre Nail An
d<ıt; son durum kar$ı~ında Istıfa 
etmece karar \'ermış ,.e istifası· 
nı fıvvelki zun mtiessf'se müdtlr· 
ltl.ğtine göndf!tntiş \ e Defterdar 
fabrikasına gitmemi•tir. 

istifa Gen•! müdürlükçe tef· 
kik edilecekhr. 

--o
MlDA'il' A HATTISDA 
KIS TARiFESi 

lıtevsim milnasebetirle :.ıu· 
darıya hattının trafıti hafif)edi· 

Pamuk fiatlan 
Yüksek 
Görülüyor 
1952 dünya pamuk rekoltesi 

33 milyon balya olarak tesbit e
dilmıştir. 

Bizim pamuk fiyatlarımızın 

dtin)·a piya~asına gore yüksek 
bu1unu$u: bir ayarlamaya ~idil
medı~ı takdirdP, !iatış imkanları. 
mızı guçleitirici mahiyette &örül 
mektedir, 

Dı er taraftan, dünya men;u. 

cat ıanayıinin tı;inde bulunduğu 

krrz hali de, satış ımk.3nlarını 
tahdit edici olarak vasıflandırıl· 
maktadır. 

l:i iı;in, Df'nizcilik Bankası, hafta 
ıonunda, bu hatta kıs tarifesinin 
tıtbıkını baılayıcaktır. 

1 
H AVA<:::l Diş tababeti ve

1 ~Axlv•~ Eczacı okulları 
1'eıil1'öy Meteoroloji i•tas-

yonunun tahminlerine görtı A ı 
bu(ün ıehrimlı ve t!vannda y rt ıyor 
hava ıabahle)Jn puslu, son· 
raları umumiyetle bulutlu 
geçecek: rUzgirlar sabahle
)-in hatif, sonral11n orta kuv· 
,·ette kuley \'e JUDf'y • batı 
i!Fitikamf'tinden esecrktir. 

Ha\·a sıcaklık dertceslnde 
mühim bir ddlılkllk olmı
)'acaktır. 

Dün ıthrimbde hava ı•
bahleyin az bulutlu, ıonrala· 
rı açık geçmi$, rüııı;.\rlar de· 
gişik l~tikıunetlerden orta 
kuv\·ıPtte esmlttir. Gunun aı· 
caklığı gölged• lı•ml 24.9, 
·~~ari 15.2, siJneıte l!ie 52 
santigrat olarak ka.l·dedil· 
tnlıtir. 

Dünkü ıa,.telerde diı tabıbe. 
ti ve eczacı okullarının yakında 
a)Tılacatı \'e erzacı okulunun 
ıımdiki askeri Tıbbiye okulunun , 
bulunduğu binaya taşınacağı yo. 
lunda havadislt>r çıkmıştır. 

Bakan Tevfik İleri pa:arteıi 
gi.ınü gazetecilerle yapt;gı konuı 
mada bu husulara temasla ~un. 
tarı söylemişti: 

«- Diş tababeti ve eczacı o
kullarının Beyazıttaki bınası bu 
iki okulun ihtivacını kar=ıln:ama 
maktadır. Aık~rl Tıbbiye okulu. 
"un Ankarayı n.1kll ile boıala
~ak olan şimdiki askeri Tıbbiye 
okulu binasının eczacı okuluna 
tah~İ$İ için r.taliye Bakanı ile 

-,~---""'!'~~~-- birlıkte tetkiki•rde bulunduk.• ' 

-
KU_ ÇUK HABERLER 1 Bakanın da dediği gibi ıımdi. 

lık bir tasınma bahi1 rne\'zuu ol· 
FAİl\ H01 'R VAZIFE~t ma ·ıp ortada ilJili Bakanların 
R·\ŞI ·.\ GiTTi telkikatındın baıka bir ıey yok· 

Bir müdd•t!enberl izinli ola- tur. 
rak memleketimizd• bulunan Vi- Teknik Okul bahresine 
ıana büyıik •içimiz Faik Hor>r dikilecek olan Atatürk 
evvelki gün vıziff'~i ba:ına a:it· bustil 
m;;tir. lstanbul Teknik Okul T•lebe 
BiR IZRAR D.\VASI DerneRınin teıebbıisile okula dık 

De(tprdar fahrika~ının imal tirilpcek olan Atatürk büstünün 
ettiQ'I kuma~ların satısı işinde, hazırlıkları bitmi~tir. 
Sümerbankı zarara soktukları Erkek Teknık o~retm•n oku
iddia~ı~le fstıtnbul Sümerbank ıunda yapılan büstün kaide pro. 
Alım S::ıtım l\füt.5t·f'5e~i -~kl mü. jesi Teknik okul mf>zunu mimar 
dlir vekili ile eski Yünlü ıub.-F.i ıar ara~ınrla mti1abakaya konmuı 
mtirluril aleyhlf'rine ıı;ılan dlva. tur. Bti~tün açılış m~rasıminin 
ra dıin ikinci a!IJi.)·e cP:ıa mıh. Ata.türkün ölüm ,.ıldönümiıne 
kt>m~.sindp dPvam edı(mlftir. yetiftİr1lmf'o:.inP Calı.Şl].,,~ktadır: 
ÇOP KAPL,\R!SI 
\"AP~IA Ml DDETI Lfıtfl Fikrinin bakiye! 

Tramvay yolu ıle a~falt cadde izamı 
ler üzerinde bulunan bina ıahio. İstanbul Baro5unun eski Baş• 
teriyle dLi.kk.\ncılara en az iki klnlarından olup 1934 de tedavi 
gunluk ~tiplerini ılabılec•k bü· için gitti~i Pariste \·efat etmiı, 
yUkltikte kapaklı çöp b!dnnları bulunan Avukat LUtfi Fikrinin , 
yapltrm.1ları itin verilf'n mühlet kemikleri ana Yurda getirilmis
ocak ayı ha$ında hitecektir. tir. Yannkt J'lPr f'mhe günü öğle: 

Bu milddf'tin ~onunda kap te- namazını müteakip Be ·azıt cami 
min edemevenlere Beledıyece ce- inden alınacak Merkeıefendidekl 
za verilecektir. aile m,.zarlı~ına defnedilecf'k o. 

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

lan merhum, memleketimizin ad. 
li \'e siyasi hayatında mtihım 
faıliy•tl•rde bulunmuı idi. 

lıt•)ii\!i! 1 11 
Acaba hangisi 
C H. P. muhalefetinin li

deri İnönü, bilmem ne
redeki bir demecinde, son 
""nelerde U.kokul öJrencUe. 
rln!n sa>1sının dilştülünil 
5o}l•mlı. 

Ben bu demeci okuma .. 
dım. Fakat dünkü gaıeteler
de Milli Eğltlm Bakanının 
bu iddiaya \·erdiği cevabı 

okntfıım. 

!'akan diyor ki onların 
iktidardı bulunduğu son ıe· 
nede yani 1949 - 50 dP,.. yı
lında ıehirlerdeki ilkokulla .. 
ta de\'am f'dtn ö!Tenctltrln 
nrıoı 1.576.127 idi. Bu, 1950 -
S1 ders yılında l.63t.5i9 a 
re 19:>1 - 52 ders ı1lınd• 
1.659.0iS e ı·ükselmlıtlr• Ge
ne 19ı9 - 50 ders yılında 
köylerdeki ilkokullara de
\·am eden öğrenci sa},51 
1.133.802 idi. Bu da, 1950 -
51 d•rs yılındı 1.175.051 e, 
1951 - 52 ders yılında da 
1.183.084 e çıkmıştır. 

Bakanın \·erdiği rakamla. 
n bakılına, ilkokul ölrencl
lert ıa3,~1nda eksilme delil, 
ık•lne olarak aııtı JUlıın 
ı ilıde 8 nlsbetlnde bir artış 
vardır. 

Şu halde lnönü mil, heri 
mi, yoksa rakamlar mı yı

lan 1f;3luyor1 demeyer.-ıtm. 
Fakat pekala acaba lnönü 
mli, ileri mi, yokıa rakamlar 
tnl yanılıyor diye ıonblli

rfm? 
Bana kalırsa lı bı11ndı 

'e bu kadar ıarib rakımlar 
\erebllen bir Bakanın delil, 
iş baıında bulunmıyın ,.e 
hiç bir rakam vermeyl!n İn· 
Onu'ntin yanılmaıı akla daha 
yakındır. 

ALLAH KOLAYLIK 
YERSiN 

6eri ıeee kaıalara sebebiyet ver 
diji ve bu yüzden moloriü ka. 
u nıkıl vasıtalarını kullananla
rın aık sık 1Iklyette bulunduk· 
ları berktsçe bıllnmektedir. 

E,-ve!ki ıece, B•bek - Sarıyer 
yolu Uzezınde, otomobil farları. 
na kırşı kullanılan re ıııı:ın göz 

Bugün Ankarada baş!ıyacak 
,.e on gün devam edf'cek olan 
Türkıye Ticaret Odaları ve Bor

salar Birliği toplantısına h:tirak 
ı;ı.tmek üzere. İstanbul Ticaret 
Odası umumi kltibi Z•ki z., .. 
bekoğlu diln akıam trenle An. 
karaya har•ket etmiştir. 

tıma tırıcı temini bertaraf •· Sarıyer rlnnetlnln 1 
dec•k aurett• !mat edılmlı bu· tahkikatı 

Kanunumuzun politika ya· 
pan dın adamlarına taallGk e· 
den hükümlerinin çok dağınık 
re in~icamsız otrlutu yukarıda· 
ki izahlardan da anlaıılmakta
dır. Bu me\."TIIUn lAık demokra· 
silerde ve me~etl Fransarla nl· 
dueu gibi. husıul bir t•k ka· 
nun ile halledilmeıi doğru o
lur. 

GECMİ$TE 
BUGÜN 

GARANTi BANKASI' nın 
Sahaflar ~arşı~ı açılırnr 
fnsaatı hitama eren sahaflar 

ı;ar$ISI önümüzdeki cuma ıtınü 

;aat 11 .30 da m.raslmle açılacak 
tır. Buradaki dti Unlar bi!Ahara 
Beledıyede yapılacak ihaleler ile 

,·au ve Beh•diye baskını· 
mıı: •Beynelmilel içki Dili· 
manian kongre~inde, antı
pus •·e apomorftn !•imli !IAç. 
lar 1ırıngı edilmek ıurrtiyle 
ıarhoılan kusturmak ve ml· 
d•lorindek! alkolden k•ndi
lerinl kurtarmak esa"ı kabul 
edllmlıtır. Bu bir lık•nee 
ddil, fennin kabul •fiili bir 
novl tedavi u5uJüdür. iyi ne
Uce alaoığımın ümit ediyo
rum• dh·or. 

Bu 'öılerd'n anlaşılıyor t1 
ordlnaryuı profeıör ldarect
n1iıln elmdl de ıarhoşlar üıe
rindP, belden su almak usu. 
lu ,·erine ku~tunnı tarımı 
tecrub~ edec~ktlr. 

lunan orlJinal e>m~ı ınt!far göz 
)ilklerin te(!!',bes! yapılmış ve Sarıyer cinaye ın faili olarak 
bu ttttilbede ba~·n mensupları te1ki( eclilen dondurmaeı Sabri 
da hazır bulunmuşlardır. Alman Çehrenin l\Ukatlarınm III ilnciı 
mamulltı olan bu gözluklerın ağırceıa mahkemesine yaptıklerı 
tarkı)e mUmessllLğ·ne mensup itıra:un usul bakımından redrle
bir ut, ga:etecılere gözlilğiin dılerek dosyanın s_arıyer sorgu 
humsıyetlennliuh etmıJ ve ha hakimfüine ıönderıldığıni bil
sm menıupları b!uıt, tecrtibe- dirmiıtik. 
nin mil bet netiee verdiğine şa. Avukatlar bııgiln de Sarıyer 

h.it olmuılardll'. sorgu hlkimliğine itirazlarını 
Şehr:n t•dtk iıleriyle mesı:ııı bildirerek, müvekkillerinin hlç 

olan n!<'nl mokımlar cAntıfar• U hl" ı ı ı 
gözltiklorle 1 akın•n meşgul ol. olmazsa kefal• e ta ıyes n S· 

maktadırlar. teyeceklerdir. 

KOÇUK SAHNE' de 
2 Ekim Per~embeden itibaren 

NE İSTERSENİZ .• 
(WHAT YOU W 1 L L) 

W. Shcıkespecıre'in 2 bölümlük komedisi 

Çeviren: Sahneye koyan: 
Orhan BLRIAN Muh•ln ERTUl'iRUL 

Çarıambadan başka her gUn saat tam 21 de 
Cuma (Talebe), Pazar maline 11at tam 17 de 

MELEK Mevsimin ilk büyük 

Sinemcısındcı muvcıffcıkiyeti 

SPENCER TRACY ve ELIZABET TAYLOR 
tarafından yaratılan 

TEMEL TAŞI (P'atber's Llttle 
Divident) 

ııyın halkımııdan gördüğü büyük ratbet Uzerlne daha bir 
kaç giln uzatılmııtır. 

Ziraatle uğraşanların, sanayicilerin, !Uccar 

ve esnafın Bankaları var ....... 

DENİZCİLİK BANKASI' da 
Deniz işlerile, yakın uzak cıl<ıkası olanlar 

için kuruldu. 

Banka Karaköydeki binasında yakında 

faaliyete geçecek ve her çeJİI Banka mv

melôtı yapacaktır. 

Fransa'da 
Tiyatroyu 

yaratan adam 
268 yıl evvel bugün, 1 E· 

kim 1681 de Piyer Korn•y 
ölmustü. Fransız trajedisinin 
babası !la~·ılan Korncy, blr a· 
l"llkatın ogludur. Babaıııı gibt 
o da hukuk tahsil etmlı, •· 
vukat olmu~tu. Fa1'at meste· 
ğini bir türlü Sf"\'ememif, ev· 
veli ıl!r yazmağa baılamıı 
ve sonra th·atroya ah1mı~tır. 
Kendl•inden ene! pek lptl
dat olan sahne sa.nah, ondan 
aonrı çok yiıkselmlıtır. Kor
ney !!e tdeta Fran.ada bir 
tiyatro edebiyatı baslamııtır. 
lf•şhur Lösld trajedisini yir
mi dokuz yaşında iken )'iZ· 

mııtır. Bu trajedi münasebe· 
tiyle yapılan münaka,alar 
Fransız •debiyat tarihinde 
pek mümtaz bir yer Jıgal et
mektedir. Es,rltrinde tnıan· 
lan olduklın gibi delil, ol
masını istediği ılbi yaıat
mııtır. 

TÜLBESTÇİ 

. . 
XLl 

31 Arcılık 1952 ketideıinde 

Büyük ikramiye 
, 

100.000· 
• 

sız kazanabilirsiniz. Lirayı 

Ayni zıımcındcı : 

28 Ekim 1952 keşidesinde 

Gü%el bir apartııııaıı dairesi de 
kcızcınabilirıiniz. 

• DERHAL 
GARANTİ BANKASI'nda bir hesap açtırınız .. Büyük ikramiye için her 250 il· 

raya; aylık ikramiyeler için her 100 liraya bir kur'a numarası verilir. 

kitaPCılara kiraya verilecf'ktl?'. 
Ancak hAlen B'"' atıt camii av. 

lusunda kitap satan ft P~kid•n 
burada dükkAnları olanlara bir 
rüçhan hakkı tanınıp tantnmıya 
ca~ı ma!üm değildir. 
M. E. llAKA1'"1 
ANK\RAl'A GiTTi 

Milll E~itim Bak•nı Tevfik 
İlPri dün östleden gonra An~a- · 
raya h3rektt etmi~tlr. Bak.ıın h11 
reketinden örıce ~Tilli Türk Ta 
!ebe Bir!Wııden hir he)•eti ka
bul ederek dıle~lerini dinlemiş 
,.e 1J'niversite b~hçt"sine dikile· 
cek olan Atatürk ht"~·kelinln iil· 
rC.inin teık!I! işi ile allkadar 
olacaıını \'adetmlstir. 

,~-TAK VfM-) 

1 
1 EKhl 1952 
ÇARS.UIBA 

AV 10- Gf1" 31- P17.IR 11~ 
RU'Ij 1368 - E\'L"CL 18 
HİCRi 1371 - Muharrem 11 

SABAH 
ÖGLE 
iKİNDi 
AKSA 
YATSI 
!)!SAK 

Vasatt fl:ıın' 

05.55 12.01 
12.o! 0610 
1~.22 09.28 
17.52 12.00 
12.23 01.30 
ous 10.25 

Gu,-,Ut11iı• ,l)~niMl •U. •• •• 
riwM... ·~ MN~tıı &u.. 

•4'l-. 

,.ıkti ·ıe to1'1U bir aksımrı 
tarumııtım. Bu adam !(er 
içer , .• tam lıba haline c•l
dl&lnl anla,·ınc• ıittl bir ye. 
re ç-ekilert'k gırtla,tını pır· 

mılı~·Je gıcıklamak ıurf'tl~·te 
bütun :\'Prliklrrlni ve ittikle· 
rinl - affed•r.iniı - çıkardık
tan ıonrı tf'krar mııı b•Jl· 
na oturup l~f'rdf. 

\rıli ve Belediye Ba$kını
rnınn yeni tecrübelerinde 
böyle ıorlu akıamcılıra rast. 
Jımamı5ını ~e o ak~ımcılınn 
bu mide t•mlzleme t•crilbe· 
ıerhıl '.\'fniıien l(m"le devam 
)(in bir nimet SAı \'"lDlm:tlan. 
oı temennl ederim. 

S"dun G. ~f.\'CI 

OS KELhlEYI.E 

Ateft'llerle Yaman'ctlar 
carP•lmdı baılamışlar ... 

At•ı olan yerde elbet du-
m~n ohır!... TATl.J!ill'F.RT 

ELHAMRA
TERZIHANESİNIN 

Kadın, Erkek ve Çocuk 

TRENÇKOT 
LARI. P•ıin • Tak•itle 

BtYOilu tııHk.111 C. 251 E1· 
hamrı Han ıatdakl merdi
v>ndon h!d•cl kıt No. !. 

--

YAZAN~ FANNI' <lfCJllST 

8t 

çEvif?EN~ REZZAN A.E. YALAıfAN 

tanırdı. Rıy, ıaatlerce onları 
seyred•rdl. Hepsi de talihin 
kendilerine oynıyacı~ı oyunu 
ıözleririe takip ederler. halle
rind,n heyecanları. ümitleri ve 
inkisarları belli olurdu. fı.la~a 
etrahnda oturup oynayanların 
arkasında bireok seyirci olur
du. Bu "Ylrcilerln ekseri'! 11'.I 
dındı. Yilzlerı çok boyalı olan 
bu ıUslU kadınlar yUılerce. bin
lerce frank kazanın oyuncula-

ri, rnilzeleri, mağazaları, köprü 
Itri. kuleleri ,kıhseleri, ıaray 
lan. salyancoı yenilen lokanta· 
ları. Sen nehri ve ci\'arlarıyJe 
o harikulfıde Farisi tanımamış.. 
tı. Avluya hakan loş bir otel 
odasında \\""alter'i beklemekle 
ömür geçirmişti. Şayet geımede 
iken aevdigi gelir de onu bula 
maz a korkusıyie odadan çık 

taki akrabalarını ziyarete ıitli· ma1dı. Ray'ın Fe\'ecej};i ,.e hos· 
ter. Ray da bu zaman ıarhnda !anacağı Parisin kahvelerini, 
Cook seyahat acentcsinın ter· zi.ızel dükk3.nlarla süslü sokak 
tiplediği bir geziye l~Urak etti. !arını, Sen nehri kenarındaki 
\'e Avrupanın başlı('a büyük lokantalarını. saşaalı terzi dük 
ıehirlerini dolıstı. Velhasıl bu kAnlarını velhasıl Pırisin sihir· 
yolculukların Ray için !ula de· ll tarafını tanımıyordu. BiltUn 
#ilik bir tarafı ·oktu. Bütün bu gü,.llikler Ray itin Puis"in 
mesele, NeV}'Ork'daki apartımı meçhul tarafı idi. 
nınd~n. Saksel ailesinin lndıfı Wtıltt.r'in tercih etti!! kaplırıa 
büyük oteı:er rıvınndaki mü iehri Aix les Bains idi. Bura 
levazı hır pansiyon cıdasına dakt hayat Paristekindpn birt1t 
nakletm•kten ibareltl. dahı iyi idi. Fıkat bura.ı da 

Ray, Paris'de bırkaç defa küçilk ver olduğu kin insan ça 
blmıştı. Faka• hıl<'kl kalıre'e bucıl< cx,. carpabiliyordu. Bu -

.. 
' 

na ratmen bUtUn kaplıcaya ıe
ı~nlerin omrU ya banyolarda. 
ya içmelerde veya gazinodaki 
kumar~ ma.aaları basında ıeçti. 
ei itin lf'hrin kuytu bir köşe
sındeki otel tenha oluyordu. 

Ral• ıia buraya geldifl zaman 
o tar1da bir otelde k,alıyordu. 

\\'al ter. Alx !es Baln• ı çok 
everdi: 

- İnsanın burada vücudu ka 
dar ruhu da dinlf'niyor. Sıkıl 
mı •acak kadar kalabalık, bo 
~ulmıyaeak kadar tenha. der. 
di. 

Bir defasında Ray, Walter'e 
ıu tarzd11 bir c:evap vermeğe 
ci.lr'et etti: 

- E\·,t ama. hurada sizin 
t.I ıtdıtını7 tııır.:dı l'l.rr.ıt!r sur 
m•k şırtıyle .• 

Dedi. P'alcat hu mAnalı söz 
!f'r \\'ıltf'r'e hiç tısir etmedi. 

Ray leln ne kendini, ne de 
ı,ackalırını altiı•mata lüzum 

yoktu. Bunda lnklr edilecek 
taraf yoktu. Yalnızlık ve otel 
odalarında tek bısına geçirdi
ği ııkıcı günler Rıy·da ıezmf'k 
eğlenmek. oyun oynamak. umu 

mi yerlerde ,·emek viyip ln~an 
görmek hevf"!llni kıramamıştı 
IIu.~usi ve tenha bir da\'ette ba 
z.:.n ııkıldııl ı olurdu. Fakat ka 

!abalık bir otelin \·em•k oda 
sında, at yarı$1arında veya bir 
gazinonun o:vun "alonunda $?Ö 

rünmeden, fakat hPrkesl ıöre 
rekten tok iyi vakit grr:irirdi 
Bu hal Ra::'ı eanki en nefis bir 
şarap içmiş gibi ıırhos ederdi 
Hele gazinonun pırıl pırıl ya 
nan ısıklı manzara~ı onu zevk 
ten \'e heyecandan titretirdi 
Bahçede dolaşırkf'n milzik ca 
tınan kamPtireye uıulca yakla 
şır. görünmeden rtrafı seyre 
derdi. Bu gezintileri umumi 
yet1e herkMİn Yt-mf'k ve isti 
r.lhat vt""va ovun nvnı11iı°"' ıı:aat 

rın etrafını alır, en faz-
la kazanana en çok !iti 

lerıle yapardı. Gece oldu mu fat ederlerdi. Arka<ında durup 
odasına ~ekilir. Bebe'yi yanını kendisine sözde. uğur getiren 
alır. bir koltui!a oturarak <:tle 
doldururdu. Dünyanın h~r ta bu kadınların penı;esine bir 
rafından gelmiş olan en zengin, miktar para koymak Adetti . On 

en sü<lü kadınla dansedlp ba· !ar, tıpkı pırlak tUylU yırtıcı 
kara oyn .. rken Ray, onları u kuşlar gibl. kumarda kazanılan 
tıktın bile ol~un seyretmek: 
tevkinden mahrum kalırdı. paraların ktrıntılırıyle besle 

nlrierd!. Kazanç çok büyük ol 
Monte . Carlo"dakl hayat bam 

b k d O ad •Jen•e ve 0 dulu zaman oyuncu, kendi.sine aş. ay ı. r a e,. ... · 
yun yerleri bir de~il. birkac ta . dolru utanan elin sahibine bak 
nedir. Onun için göze çarpma· madan, on.u görmek iı;in baş bi
dan dolasmak daha kolaydır le cevlrmeden bir avuç pıra 
Aix tes Bains'in dar ve mah 
d t i 1 . d C rl ·e veya fişi ona uıatırdı. Ray, bu » çerçeves çın e o nne 
veya çocukları rastlamadan ı:e- hali ilk defa ıôrdti~U ıaman 
zinmı:ı.k gUı;tU. Ray, onların de· ı;ok 5asmış ve bu kadınları a 
\.'im ettiği bUyUk oyun oynanan yıplamıştı. Fakat bunu "erbf'st 
c::alona yaklasmaktan bile knr- kadınlar kadar. ~\·li aite ka 
kar, küçük oyun ovnanan ma· dınlarının da ·aptı~ını f11rke. 
c::alann bul1Jndut:u salona ci dince. bu hal onu ı;ok eğltn· 
derdi. Oradaki insanların hf'r 
biri, türlü lilrlü hislerin tesıri dirmişt!. 
:tltınrJ.1 mı~aların etrafına tcıp· cnevamı var) 
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Bir uçağımız 

Mecburi 
Yaı>tı 

• • 
ınış 

DÜNYAI Karede şiddetli topçu 

..t"•de'u .tııı"• 

Ankuı, 30 - MıUI Sınınnıı 
l!ık.ın!ığı tem•il bürosundan bil 
dirılıııiıt r: 

29 •l"lftl 1932 ı:Unü Ust•~m•n 
.leuoııu komutnındıkl uk•rl ı 
uçak Kıracıbeyln 3 kllomttre 
dotuıunı mecburi iniş yıpmı1- I 
hr. Pilotun sıhhi durumu iyidir. 

-o-

İngiliz kabinesi 
Petrol işiyle 
Meşgul 
Londra, 30 - İn;ıltrre O:ı 

fıterı Bakanı Anthoqı Edın, hıı. 

* TruMın, Eh•nhnw•r'I 
Jtıiden :,:TthJttlr itham 
•d•n bir nutuk söyl•mlı· 
lir. * lngill• l~çl Pırtislnln 
konır .. ı dnını .ımek· 
trdlr. * NATO'lı vrrtr•&imlı 
kuv,·etin 16 lümtnden 
fada nları&ı tıhınin •· 
rlllnı•kt•dir. ---------

Bevan grupu 
Ezici galibiyet 
Kazandı 

ıün Chur<'hıll ıle kıbinf'sine 111- Ynrte•rnbe 30 _ t~çi pırti~i
ı,ıliz r İran f,"trol ihtililının hıJ. nin ıdarr h•yetl ıeçimindc Be
h yolunda rının en ınn muka-

düellosu yapılıyor 
lttnl"(ctfd Prı•ı 

Stotıl, 30 - nirlPfmiı ~tillfl'llPr piyadtsi huftin Kore cep. 
hPsinin batı keı;iminde biiyük Nori tepeıine hüeum etmişlerıe 

de, hu mevkii rlf! E<"çirmP.t;r mu\'affak olamamışlardır. Yunın 

hirliklPri p;nar :::iinü ·anl!flıkla ?.fiitlE'fik uçakların bombardı

manına marur kaldıktan ıonra hu tepeyi bırakıp ı;rkilmi~Jerdi. 
Di~er t;ıraftan 24 '."::t:ıtf,.nhPri, 2;;0 kilomPtrelik C'PPhe boyun

ca iki taraf ara!'iında çok ~ır!drtli bir topçu ıte~i teati edilm•kte· 
dir. 

Nori tepeı;;int. kar~ı huı;ı:iin ;irisilrn harE'k~tta 1 kı~a f~kat 

kelliil hir topı;u alrışini nliileakıp Müttrfik birlikler yamaı:lara 

~aldırmıs ve :ıo dakikada zirvrye ulaşmışlarchr. Orada, Çinlilerle 
~ö~üs göf!:ü~e <;arpı~ma oln~uştur. Fakıt 1\tııllar 4!i dakika tır

fır.da 3 mukabil hücuma geçerek "ftfUtleCik piyadesini tekilmek 
zorunda bırakmıştır. 

Korfl'fle Ruı suba•t"lan 
Seoul, 30 fi\.P.) - Srkllinrt Amrrikan nrdu!lluna mfl'n.ıııup 

yüksek rütbeli bir .suhay hl!,IÜn, Kule)' J\orenin J:eri ke~imle
rinde binlerce Ruıı; ı~krri bulunduğunu ıö)·lemiştir. Amerika!ı 
:"ub::ıva göre, Ru"lır tııokni~şen Yt müşa\·ir olarak çalısmaktartır. 
Bunların Kortdeki komünfrt orduıuna ttmin tdilen So\·yrıt ya
pısı ,., radar \..ontrollil modern uçak~a\•ar toplarını kullandıkları 
da tahmin edilmrkterlir. 

Dan dana 
Dan dan 1 
Eidm d•vreol ıetdl, ıehir 

meclisinde curli.lti.ıler 

bı,tadı. 
Bu ıiirültü l!)f;:J ~onuna 

S..at1ar de,·am edrctktir. 
Ta\·~b·e. rclfl'rlm huı:ünden 

Hibarrn Turhe rh·arındaki 
!\alona bııyrun hf'lltr ... 

Jlrn hrt1a\ ara Pğlt>nlr, 

hrın dr: t1emnkra!'İ hakkın
da hlr fikir edinmiş olursu
nıı7. 

flikkal b11ı;:ü11 b:t lı:ı·or: .. 
6 de\ re trkınill lıirdtn ... 

EC'\'ET r.ı ırnsl-.; 

Yusuf elinde 
36 ev yandı 

Anadolu A'91tat 

• 

Sağlık ıe Sosyal Yardım llakanı Ekr<m Hayri C°&tdndal Yeıilb Cemiyetini zl~·arpt ed<relı: 
ceıniyetin üyeleri) le hasbihallerde bulunmu'jlur. \'ukarıdakl re$lmde bll toplantıda bulunanlu 

&ôrülilyor. 
~·ı kl varı tıraltarlırı ezici bir gıli
s;ıl te ıfleri hakkındı mura., .. al hiyet kazınmıtlırdır. l\{nrri!nn 
bir rapor takıiim Ptmiştir. EdC'n, ve Daıtonun yerine lJırold \Vil 
içinı;le, franın Anglo 1rani~n ı;on \'e Richard CrOiimın se
kumpınvasınrtan talep etliği 49 eilmiıterdir. Eva Peron' un 

Hayali semada 
Görünmüş! 

Bir Portekiz ııemlsl 

Atlanlikte battı 

Yu ur.ti, 30 - İlçemizin Balh 
Jır;.oyü hı lığında tıkan bir yan
cında me,·cut 60 evden 36 sı ta 
mamen ) anmıştır. Zarar 33,.lliOO 
lira tahmin edilmektedir. inı;an 
\·e hıy\·ant'a zayiat yoktur. Kay
makam \"e janrlarına komutanı 
durumu tetkik itin hcidise yeri
nr ıitmişlerrllr. 

fliikkan kiralnrınııı srrlıest r 
lıırakılınaması istendi , 

mil)·nn frrgıliı lirası tazminat gi- Cros ·man. dış siyaset mesele
Pi pürü1lii bir madde bulunan !erinde mütehaısıjtır ve Ernest 
bu teldifl<'r hakkında, dün ve Re\'İn Dışişleri Bakanı iken 0 • 
buıün Bakanlık ileri aelenle- nun imansız bir muarızı olmuş 
rı~·le Jfirilşmiittür. tu. 

Brest, 30 (A.A,) - Joao Costa 
adında bir Portekiz cemisi At
lıntikte bıtmıştır. İçinde bulu. 
nın 80 klılden 12 •i kurtarıJ. 

tnıiliz kahinrıinin hu.gün vr- -Yeni ıeçim rıeticeıinde t1ci 
>'• \"lrln ııb:\hki toplantısınrla Partisinin irlare hryrlinde eskl· 
ıc-...den ırç,irilrC'rk dıı mPse'ele;- dPn • kı~iden ibaret olan Revan 
arı,sında, lngıliı muıahillnin•n 'laraflarları 6 ya çıkmıı bıılu~
:Bır.e~ık AmPrıka ıle \'eni Ze- 'maktadır. 

I mıştır. 

Ankara, 30 (Anka) - lstan· 
bul Birle~ik Eınaf Cemi}:etleri 
Başbıkınlıt:ı müracaat ederek 
dükkAn ve tiearPlhıne kiraları
nın !erbest bırıkılmamasın1 iste
miştir, 

landı arısı!'rla YllJ'ılmıkta olan lıci Parti"inin kon~r~-.inJ ta
Pa!fflk tnplantı!lı milzakPrf'lerine kip rrlf'n B. B. c. radyo~unun 
kıblJI elunm.ımıları m('vzuu ve bir tef!ircisi, • Reyan'ın bu mu· 
~ısır ile odandaki .son gelj~me- vaffakiyeti, Atllrr'nin yerine ~e 
ler yer almaktadır. t'l"<'rk mAnasına ı1ınmamahdır• 

demi:, \'e sözlerine şunları illve 
etmi~llr: AmPrika Pskl komiinlst 

partisi ba$kanı ttvkif 

•dildi 

• '•'1·ork 30 ( \.P.) - Ame· 
l'~kı kemt.iniıt partisinin eski ıe· 
fı. Eırı Brnwder ile karısı ltu
ıun. Amerikan tabiiyetine e:ec;· 
ı•ıe muamelel.rl yapıldığı ma
da hıkika•e aykırı hfoyanıtta bu 
lunnıak ıuçundan terki! edilmiı 
lrrdır. 

P.llen 61 rışında nlın Brow
tltr bir zamanlar mPf uh koını.l 
~'•t partisi tarafından cumhur 
b.•ıkınlıtı lt'n ada ,o•l.r lm'; 
tı. Sucun ııabıt Eörulmesı ha· 
lınte, Bro,rdere \ •rllec•k 111mi 

ceıa 20 yıl hıplo Te 1%0 bin do· 
lır rı.ıra CPZiBi!dır. {\ununla be
raber bu g1hl ~11çlardı1 aıaml re 
u nadiren tatbik edılmektedır. 

Lühnaıııla kahin• buhranı 
drrnm edi}or 

•Surasını unutmamak IAzım 
dır ki. parti genel ba~k:ınıı.ı ne 
milli idare h<"yrti ve ne de kon. 
e:re ıttmemekttdir. Gen('l baş 
kan partiyi Avam Kamarasında 
t"tn"il erltn mlllfl'h'tkillerl ta· 
rafından ~fl'çilmtktP<lir vt bu ıe
\'at ırasınrll\ Revan'a rtv vere 
r~k in!anlar Uı: ht~ kişiden ile· 
rı '2ıP('PmPmektedir. 

Sarppr, SllAJıs17Janma 
komis}nnıı ha•kınlığına 

ıı•tirildi 

'°"•'·ynrk, Birl•ımlı Milletler 
3_0 IA.A l - Türk del•ı •i S•· 
lırn ·11.rper. 1 ekhrıden itibaren 
.Sılthsızlanma komiıynnu başkan 
lığını denıhtt edecektir. 

SılAh.!17.lanmı knmi.s,·onunun 
baskanlıA:ı. hu knmlıivo~un 12 U
\·e~ine alfabfl' sırası 

0

ltibarile isa 
bet etmektedir. 

. Beı-ruı, 30 (A .. \.l - Yeni ka- Çobanof ı:crl mi 
bıney_i te~kile memu.r edilen Ra- (ağırılı\•or? 
şıt Karame . hu vazıfodcn sarfı. Ankara 30 (ANKA) - l . 
narar etmıştır 1 · nanı 
LUbnanın Amman .. : ır kaynaklardan verilen mahi· 

Emir Halit Şahap tar:rı~ada:lr;ı;: ı~~ta ~o:e komünist Bulgar hü~ 
lamento dışı biT k b. P m•tının Ankara orta elçisi 
edileceCi aanılmıkt:d ıne te,kil Çob~noff vaıifeJlndea alınarak 
- ır. J:erı rağrrılarıktır. ; 

Bucnos Aireı, 30 - Burada 
l·ayınlanmakta olan •La Pren5a• 
gaıetesı dünkü sayısında Paıar 
Kecesi Buenoı Aires üzerinde 
yüksele!\ ayda Bayan Eva Pero
nun cehreıinin resmcdilmiı ol. 
duaunu yazmaktadır. 

•La Prensa• nın bildirdiline 
göre mehtabı scyretm<'~e ~ıkın 
bir çok kişi bu olaianüstU tabi
at hadisesini (!) te:sbit etmiş ve 
gazete idarehanesine durmadan 
telefonlar yağmıştır. 

•La Prensa• bu hAdisenin ayın 
sathında cereyan eden bir tıkım 
gölge oyunları ıaye5inde meyda· 
na geldilini HAve etmektedir. 

Gazete ıunhı.rı yazmaktadır: 
.se,·gili Eva Peronun hatıra ı 

nı bütün Jncelili ile halıusında 
aıklıyan halk pazar ıünU onun 
tasvirini gökte yÜk•elen ayda 
grirmüslerdır. Bu Al!ahın Arjan 
tin milletine bir IQt!udur.o 

Artist F.ıldie Cıntor 
hasla 

llollywood, 30 (AP.) - Tanın 

mış komedi artisti Eddie Cantor' 
mevsimin ilk televizyon müsame 
resini verdikten sonra pazar ak 
ıamı birdenbire baygınlık ieçlr. 
miştir . 

Doktorlar 60 ı·aıında ol•n Ed
dle Cantorun bir hafta kadar has 
tanede kalmasına karar vermiı 
!erdir. 

Doktorların verdıkleri bilgile
re ıöre sevimli artist faılı çahf 
maktan bitap düşmüıtür. 

SÜTUNLAR ~l:ıG:.~U~@~ 
AKŞAM 

BU <"fRit'f ALETl.ERINI 
Kili Y PlYOR, Khı: 
BATIYOR! 
Akıımın ~ilnkü Jlll•kl<r ıil· 

tunundı d•nillıor ki: 
•Rulıuliyetı olllh tııırın

lar ~ürüm iılemiyorlarınıı: 
lsı.ıı tıkler bunu gö teriyor
muı. Başka bir hakikat daha 
var ki, bazı vatandaşlar, bazı 
hıUer1e ruhsatiyeli sillh tııı
mak zorundadır. 

Bunun dısıncta • Yani ruh
satj,·eJiz • sıtah tasımanın, hal 
tl ıatmanın, hatt~ yapmanın 
ceza~ı arttırılsın fikri kU\'\'tl· 
leonıyor .Sılah ticaretini mu . 
laka bir z~rtii rtıpfa alma!ı. 
'Bu ruhsat3eı;iı.: sılihı kim 
· aptı, kime sattı'?. sualinın 
~evabını m;:ıntık arıyor. Ka
nun dı aramalı. Cinayet Alet
lorını,. bot bol yapana dı. ge
lııı ıuzeı &alanı da m•s"ulıyıt 
düımeüdir .. 
DÜNYA 

-

-
f~Hi•"'ii:.

ltll'/fJKl-JJt 

IJAILfllı-ı. 

. , - -• ~iT, TEHUKE ı 
1 
~•sırda lnkılide ahval ilan edildi - Gatttrler -

"' ·ERF:DE!. _ - ·11 \'allihi, hu alrlilıcle ahval yahu!.. <Cv ... .ırt1rl11d) 

Falih Rıfkı Atay, dünkü •.hemmiyet •lamıı·~ca•ını bi- CO O 1 
bıııaııoında ~orııO.rln :llüı· Iı_r. Till"k_:yede ıarprı ~. n:il· MH it YET 
!umanlara karıı tatbik •itik· ı ı • 
teri pnlitıkarlan '1ahstf' f '•··. ·ye çı nııamı Yıkmak, bir alt 

~ " kayna$ma. cehennemi yarat~ 
• O\:)efler Bıdi'i ıçın ~1ıi1- nıak, t~ ~ıhayet Ttirkiye ·ı de 

IUm.ıo.n mMıleketlrrd• •üdüle- anorıı ı•ınde lıtlll fırsatları· D <ek ıı ı • ' •tın Nadi dünkü Fıkro-
po t ka, ı:arplılara ve •a hııırlamık ı·rın "omı··ını'st • 

.çır 

KIRIJ.OUI• 

•arp d " " .. ıınuı fÖ!tle diyor: 
mf' rrıı,·eıcthP,ine kar~ı propa(anda,ının pek ,, fay. 

dUımanJılr hı·ıı ı ı t h ·k •Bu Türk· Yunan dostıuau " n a rı et· dılı nlarıaını ıUphe etm•z. • mek bu m ı .. 1 da ıeaip bir •ey: Futbol ma· • f'm e11;et trrleki az Hıttl :-.llzım Hikmet aı·bı' ıer. ' ~Olr İl•rf f f'A· °" !;indi kavga OJUr, bozulur, 
em l ••ı t"liy• •t· seri ıjanlm dahi •. ade•ı Tür. 

ft!elr ondan k ... Bir Yunan "'"a:ı:etıesi Aı·a· • sonra endi kı- ki.Yede dah.i komünist dıvııı • raı:ılık ı"•' · ·· k 1 :iofyıyı ister, ıarsıhr. . ~ını "orme l r.• takip ediyormuı hiısı·nı v1 , · 
n'rnrı• iki balıkçı kayı•ı yakalırıı. · ,.e 1 4Ve: erliyor: mek \'e böylere ı ıl dayan ıl:l"ilir. • 
.'S"lvyrtıer Rlrliıli. "omUn;z. makta olduğu taassup \'e irı·1 • m n T•Jrkı' " h. · . Sergiye CSrlanik) ateı·h"ı· 

·eııe ır '.1:1\'a~ı mcz. <'I tahrikçilijini kendiıinc 
be;> nı ·a~ • 1 1 ın.11de tablolar asarlar, büg· 

. · ' •• senı '"•<eğinl m•I ettıımernck, bu yoldaki 
b" '' 151 Pi'' •1 ••ık ı··J; tthlıkeli oyunlarını mukele rlıJ .r. 
ıımı}ecet•n b Kıbrıs? üzülür. Pedeaıta,.., 

· ı, ili ruh huta mrk ıÇın kullanıt. BI, (ÖZltri· bUıülür. 6 
' 

larını ''111~ bile TUrkiı-e mıı. ~ı•' sola karıı iki, aıırı ıatı hddera•ına hU' ~• ~ Ne tuhıf dostluk b" böy . 

.... ..,...,..,.,,...,•~m•'•~•e•.•.k.,.b•i•'..,;k~arı•ı•l•ıı..,d•ô•rt""'ı•:m...,•.lı.yı•ı• ......... ıe•!·· ................. • ........ ...! 
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Ankara'dı Yenişehir Mlthatpaıa raddtslnde 

Kaloriferli Parke döıeli ve diğer bülün 
konforu haiz 

Apartmanın bir dairesi 
sizin olabilir 

Bunun için 6/10/952 akşamına kadar ıube 

veya ajanslarımızda 
açtırmanız kı!ıfidir. 

1 SO liralık bir hesap 

Her 150 liraya bir kur'a numarası verilir. 

SÜMER BANK 

• 

'...._, 1 

lzmlr imar plinında yıkılma~ı kararıa,tırılau kışlanın yl'rlne belediyece yaptırılmısı gereken 
askeri kı~laların temel atma merastnıt dün ıabah kalabalık bir da\etll huzurunda yıpılmııtır. 

Japonyada 
Bugün seçim 
Yapılıyor 

.lıuı4ttıu AhJıM 

Resim merıslmden bir ıa.tbıyı göstermektedir. -, 
Tokı-o, 30 - Müstakil Jıponya 

da yarın ilk detı olarak başlıya 
cak umumi ıt('imlere 3~ milyon ı 
kadın ve erketi niıtirak ed.cegı 
sanılmaktadır. 

Bu intihapta yeni trım1ilciler 

meclisine 466 mebus aeciltcek. 
tir 

Geçen Ağustosta leshedılen 

meclisle liberaller 28~ m•huıla 

1 

en kuvvetli a:rupu tr,kil etmrk. 
te, Ba~bakınla hükômet erklnı- Dün ~Phrirni1rlr tsrar ıatan bazı ıahıs1ar yakalanmıştır. Rur ... 
nın çoğu bu partiye mensup idi· sanın Yenlı•hlr ilçesinde oturan lluseı in BayHI il• kamı Badi-

! 
ler. sıbıh'ın ellerindeki i kilo esrarı ıahnak uzrre is.tanbula ıeterek 

lranda n1nh:1rrem Gılatadakl Trabzon oteline '.\rrlrttiklerı olrenitmiıtir. lfü,eyi,. 
Tahran 30 CA.'KAl - Mu nln odı'1nda yapılan aramıda 190 ıram e&rarlı iki tabanca ele 

harrem arının 10 uncu &ünü o ıeçirilmlştir. G"rl kalın f'5rarın J,5 kilosunu t:nkapanı Zeyrek 
lan bu(iin bUtUn 1randa matem '\le),'\"alıbostan ıokak 3 numarada oturan ~Iehmet Sônme1e ıattı. 
tutulmaktarlır. Tahran camileri &ı anıa,ıldığından ?\lehmet de )'akal~nm15hr ... Ru lile alt kısı ol· 
nin herısinrle hu2ün matem me· duğu anlaıılan Salih Akkün '' )'§mali Ojen hakkındı da 
rasimi yapılmaktadır. İran par· takibata ha lanmıştır. 
l~mcnto reisi le ayni zam!lnda 
dini lider olan Ebül Ka'1m KA Kon ·ada rknıek buhranı Komiiniını propagandası 
ıant bugün Tahranın en büyilk var davası 
<!amilnde matem merasimine biz Konya, 30 <Telefonla) - Şeh Bundan bir müddet ônre, 
zat iştir Ak etmiştir. rimiıdeki fırıncılarla fırın iiçi- • \'erl i.i?:ü•1 meemuasında knmü-

Diğer taraltan ırakta bueiln teri arasında calışma saatinden nizm propagandası yapar neıri
resmen resmi tatil ı:ünleri ara dolan ihtıli! devam etm•ktedir yattı bulıındukları iddiı edilen 
sına zirmlş bulunmaktadır. 1 Bu yüzden t•hirde ekm•k buh Şükran Kurdakul. Sabih Şendi!, 
rak hükQmetinin böyle bir ka· ranı.nın önü al_ınımımıı: dtin ve ı Suat Tııer ve Abidin Özkanın. 
rar aJmaJının !ebebi Irak halkı buıiln halk ekmek ~-e~ını i~ın dunı·masına 1 inei A&ırce.ıa 
nın mühim bir kısmının Şıi mez. 'ıatlerC"e fırınların onunde bek- hk• . d d.. ~ 1 t 

~!lll!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!l!!l!lll!!!!!lll!!!!l!!l!lll!!!!!lll!!!!!lll!!!!!!!lll!!!!!l!!lll!!!!!lll!!!!!!••~ıi-~h~o~b~i~ne~•~a~Ji~k~o~lu~ş~u~d~ur::. ___ _l~ı·~-m~iı~tir~. --------- ma emcsın e un va~ anmıı ır. 
-: Gayri mtvkuf \'e kapalı elarlk 

• 

'.iOŞ .... _ 

BUNDAN AIASI fJtAMAZ! 
Sazı kimselerin adını duyunca Bayan Tatlıdil bile acılaıır, 

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

IJ~70R 

6MCET 
cr.cr:v/T•E. 
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.... _ .... 
h ......... -c:; .. , 

ıörül•n duruımı talık edilmit 
tir. 

Veneıiitla'da bir lsnn 
teşebbii5ii iinlendl 

Cıraeu. 30 (AP.) - VentzU. 
ella hükOmel! dün gece, Baıkent 
te yer alan bir ayaklanma te· 
ı•bbıisüniln butınldıQını ı~ıkla 

m11tır. Vukua ıelen çaıqnıma

larda beı kiti ölmüı ve on kiıl 

yaralınmırır. Hükumet •iyut 
mahlı ette toplantılar yapılm~sı. 
nı yasık etmi& ,.e asıyiji muh' 

fazı icın tedbirler ıhnııtır. 
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~ı YOL YOL YOL Y( oluyor? 1= 1----------------
bıyıklarmı 'ENERAL ALİ FUAT CEBESOY@ 

=I Dünyada neler 
m ;· Faruk 

traş etti ~ .. ~--~ ......... ~ ....... 
Eski Kral Faruk bıyıklarını bilmez değildir, fakat ak· s.-------

i!~~ v~ı~~~~~~~rra~:~u:u.bı;~ı ;~~ğ~~;~~ .. tcnbelliğinden bunu lzmı·ı harekeıı· ve sebeplerı· kral bir aralık sakal da bırak· Bir de kasıkh:ığı kullanmama 
mış, halife olmak sevdasına ka· mani oluyor. Bu manasız, çir
pılmıştı. Şimdi bunların hepsi- kin bir korsa imi~. Halbuki ka-
ne veda ettiğinden bıyıklannı sıkbnğını bana doktorlar tavsiye 
traş etmiştir. etmiştir. 
Yapılan hesaplara göre Fa· l\l:ıhkeme kadını dinledikten 

ruk'un günde Türk parasilc 20 sonra kendi5ini 8 ay hapse mah 
bin lira geliri nrdır. .Maama- kum etınıştlr. 
!ıh I<'aruk parasızlıktan şikAyet Komünist gençliği ve 
etmekte, Kapri'de kaldı~ı otelin 
günlük masrafını indirmeğe ça· külhanbeyi tabirleri 

14 Haziranda evvelce kara rlaştlrdığım plôn mucibince 
her taraftan yapılan baskın taarruzları neticesinde 
Halife Kolordusuna mensup kıtalar, tüfek ve makineli 

lışmaktadır. 
Diğer taraftan Fransız gaze

teleri eski kralın Fransanın ce
nubunda, Xice yakınındaki 
{Grasse) de bir köşk satın al
mak için pazarlığa giri§tiğini bll 
diriyorlar. Grasse en meshur 
Fransıı: lavanta fabrikalarının 
bulunduğu yerdir. Her taraf çl· 

Macaristanda komUnlst genç· 
!erin killhanbcy tabirleri kul
lanm:ıları ynsak edilmiştir. Bıın 
!arın gazetesi olan Szabad İf U 
sag bu miinasebctle diyor :ti: 
• İnsan ktilhanbey tabirlerini .uıl 
lanmağa başlıyarak işçi sınıfı 
nın ılilşmanı olur. Külhanbeyi 
edasilc konuşmak insanı sahı.g, 
tcnbel, halk dlismanı yapar. Kili 
hanbeyi tabirler! konuşmak in· 
tiznmla çalı~ma fikrini ortadan 
kaldırır. • 

tüfekleri ile beraber bizim tarafımıza geçmişlerdi 

Dhırbalur'ı Doju'ya bağlayacak olan De\lııt Yolunun üzerindeki Silvan • Baykan projesinde 
bu ) ıl lnıa edilen Plsyer köprüsünlln yarattığı dcğl !kliği gö teren iki resim: Solda geçen sene 

bir otomobil suyu geçerken, ağda ~eni köprü görülü.) or. 

Karayollarının Gazeteciler için tertiplediği yok uluktan notlar : 11 - ---- - --- ------------~ -~ 

Muf'un yolu artık 
roku, değildir! 

A ğrı'dan Tutak - Patnos -
Erciş yolu ile Van'a lndık. 

Van, Anadolu'yu dolaşmamış 

olanlar tarafından sanırı~ 
Turkiye'nln en ~ok merak edi· 
len vill)etlerınden biridir. Bu 
alikanın başlıca sebebi ihtimal 
göl olacak. Üstelik de göl bil
diğimiz göllerden değil; hem 
bir hayli büyük; hem de pek 
fazla sodalı olusu Van gölüne 
apayrı bir hususiyet veriyor. 

Golde Denizcilik Bankasının 
oldukça geni~ bir teşkilitı var. 
Haetada iki defa Tatvan'dan 

Van'a yolcu ve yük gemileri \'an Gölü sahilinde Tah'an'ın Tuğ iskelesinde Denizcilik Ban· 
işliyor. Gemiler Ahlat ve Er· 
cı 'e de uğruyorlar. Yolculuk, .ka ının l§lettlği yeni otel. 

iki s:üne )'akın sürüyormu~. velce yine bu yazıların birinde noktası• ilin etmi~ler. Buraya 
1951 ) ılının istatistiklerine de söylediğim gibi, Doğu'da ba evvela eriıen ekip yarışı kazan 

göre bu gemiler bir yıl içinde arılmakta olan miısbet işler- mış sa)ılacak \e o takıma men 
82,300 yolcu ve 21.617 ton yük den 'e mc\cut dert \e tla\a· sup bulunan ameleler mUka· 
ta ımı lar. lardan \'ntan'ın ·Memleket 1- fatlandırılacaktı. Bu yarış fik· 
Kafılemiz golün her iki kı- Ilhesi nde etraflı urclte bah· rıni ameleler öylesine benim

~ ısında da Denizcilik Bankası sedilcceklir. Bu 113\ c'lcrl ha- sem iş ki, hem randıman bir 
tarafından işletilen rahat. le· zırlayacoık olan ekıp zaten bu haylı artmış. hem de yol ame
mız otellerde misa!ır edildi günlerde Dogu illerınl dolası· leliği, kendileri jçin, adeta id· 

Van'a a.k am saat sekiz su- ) or. dialı bir spor halini almış. Yol 
Jannda \"ardık. Otel, gemilerin * ~arışını hangi ekibin kazandığı 

çek içindedir. 
Faruk'un satın almak istediği 

kö~k (Malbosc) şato udur. Ş:ıto 
Grasse - :\'ke ~olu üzerindedir. 
Manzarası pek mükemmeldir. İn 
giliz prensesi Düşes dö Kent, 
Belçika anne kraliçesi eski İs· 
panya kralı Alfons'un annesi, E
dlmburg DilkU son ıamanlarda 
burada oturmuşlardır. Şatonun 
sahibi Dilşcs Ella Dclla Torre'· 
dir Düşes satış için 260 bin do
lar istemektedir. Faruk bunu 
lndirmeğe çalışıyor. 
Şatoda 10 oda, beş alon \'ar

dır. Binanın etrafını 26 hektar 
genişliğinde bir park çeviriyor. 
Şatonun mobilyası pek mükem· 
meldir. E<:ya 14 üncü ve 16 ncı 
Louis stilindedir. Çok kıymetli 
20 kadar halı da bulıınmnkla· 
dır. 

Latince ilk film 
Belclkalı sinema sahne vazı

lanndan Vernaillen latince bir 
film yapmıştır. Filmin adı: 
·Dördüncü asırda Roma• dır. 
Film tarihi bir \"esika olarak 
çevrilmiştir. Filmin senar
yosunu Sorbonne'de profesör 
Loblenie latinccye çe,·irmiştir. 

Filmde eski Roma, Romanın o 
zamanki hayatı göı.teril mekte· 
dir. •DördUncü asırda Roma• 
latince ilk filmdir. 

Aksi kadın 
ftalyanın Alessandria şehrinde 

60 yaşında Zenon adında bır 
kunduı·acı mahkemeye müraca· 
atla karısından sika\ et etmiştir. 
Kunduracı mahkemede şunları 
söylemiştir: 

- Uzun müddet dul kaldıktan 
sonra bakılmağa muhtaç oldu· 
ğum için geçende evlendım. Ka
rım bana iyi bak:ıcağını, her 
arzumu yerine getireceğini söy 
ledi. Halbuki yemek pişirmiyor, 
aç kalıyoruz. Yemek pişirmesini 

Gazete bütün bunları saydık
tan sonra gençlerin killhanbey 
ağzilc kat'iyen konuşmamalarını 
istiyor. 

Amerikada köpek 

bolluğu 
Geçende neşrerlilen bir is~a 

tistiğe göre Amcrikada !!2 m •l 
yon köpek varmış, bu suretle 
yedi kişiye bir köpek düşüyor 
demektir. Amerikalılar köpek· 
lerl çok severler ve bunlara 
çok iyi muamele ederler. :.I?m 
leketin muhtelif yerlerinde ~ö
pek mektepleri \'ardır. .M;ıs 
sachuseıts'dcki mcklep bilha5ııa 
meşhurdur. Burada köpekler a 
damakıllı terbiye edilirler. 

Köpeklere i\'i bakılmasına, ·; i 
muamele edilmesine diyeı::ek 
yok. Yalnız ortaya bir mesele 
çıkıyor: Köpekler pek çabuk ço· 
ğalıyorlarmış. 30 sene zarfınd! 
mlktarlan yüzde 200 artmış. 
Halbuki insanların artısı yüzde 
otuzu geçmiyormuş. Bu nisbP.t 
devam ederse 75 sene sonra ı:::;. 
peklerin miktarı insanlaru ın 
fazla olacakmış. Simdi bunur. 6· 
nüne nasıl geçileceği araştırıl 
maktadır. 

~I. P. İl İdare Kurulıımlaki 
münhallcr 

M. P. il idare kurulunda muh. 
tclıl sebeplerle munhal kalan 
ti) clıklere ~ enılerınln seçılmesi 
ıçın 4 Ekım Cumartesi gunü saat 
15 de il meı k tinde bir toplantı 
yapılaca1tı, nısap temin edilmedi 
ği takdirde bu toplantının 5 e
kim pazar günü tekrarlanacağı 
haber alınmıştır. 
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Halife kolordusu kıtaları 
Bi7.İm tarafımıza 
Gf.'\'mişlerdi 

} 4 Haziran sabahının erken 
saatlerınde her istikametten 

baskın tarzında taarnız yapıla. 
bilmesi için kıtalarımız 11 Ha· 
zirandan itibaren tanıTuza çı· 
kış me,•zilerlne doğru yürüme 
ğc başlamışlardı. 24 üncU fır
kanın 70 inci alayı Solaklara, 
143 Uncil alayı Jlasanpaşaya, 
Gökbayrak milli taburu Tepe. 
köyüne, Dayı :ııesut Bey müf
rezeleri Ağaköyünc, mUIAzım 
İbrahim Efendi süvari müfre
zesi Yarımcaya ve diğer milll 
müfrezeler Herckc ve Gebzeye 
taaıTuı emrini almışlardı. Ta
arruz hedefi Halife kolordusu
nun kıtaları idi. Havanın 12 ve 
13 Haziranda son derece yağış. 
lı ve yolların çamurlu olması
na rağmen kıtnlanmız çıkış 
mevı:ilerine yetişmişler ve yer
leşmişlerdi. 

14 Haziran sabahının erken 
saatlerinde evvelce kararlastır
dığım plıln mucibince her ta
raftan yapılan baskın taarruz· 
ları llalüe kolordusunun kıta
ları üzerinde beklediğimiz tesı. 
ri yapmış, bunlar mukavemet 
göstermeksWn piyadeleri kl
milen denecek kadar tüfek ve 
makineli tUfeklcri ile bizim ta
rafımtza geçmişlerdi. Yalnıı: 
topçuları Kumla çiftliği clva· 
rında mevzi alarak üzerimize a· 
teş etmek ciir'etlnde bulunmuş. 
tu. Fakat topçumuzun mukabil 
şiddetli ateşi karşısında atcs 
keserek İzmit şehrinin metha
line iltica ctmi !erdi. Öğleye 
kadar Hacı İbrahim • Solaklar • 
Tepeköy • Akköy hattı tarafı· 
mızdan iwgal olunmuş, halife 
kıtıılannı blıımlc muharebeye 
sokmak maksadıyle üzerimııc 

ateş ıı~roıt olan bazı İl\giliı 
birlıkleri Izmıt içerisine kadar 
sürülmüştü. 

İnglllılcrin 
Müracaatı 

bayrak olduğu halde saat on 
yedide musaleha memuru sıf•
tıyle karargahıma gelmişti. Za. 
bit, Türkiyenln dahili işlerine 
karışmadıklarından bahisle. İn
giliz kumandanlığı namına ate
sin keSİlmPSfnl Ve hareketin 
durdurulmasını istedikten son
ra. Halife kolordusundan tz.. 
mitte kalan kıtalann 1stanbulı 
gönderilmek Uzere vapurlara 
bindirilmekte olduğunu söyle
mişti. İngiliz kumındanlannın 
bu gibi ahvalde hiçbir şeyden 
haberleri yokmuı gibi davranıp 
İstanbul kıtılarını aralarından 
ayırdıktan sonra hareketin dur 
durulmasını ısrarla istemeleri
ne ,.e aksi takdirde harp hali
ne tarafımızdan sebebiyet veri
leceği hakkındaki tehditlerine 
alışmıştık. İngiliz z.abitlne, İn· 
giliz. işgal kuvvetleri İımltte 
kaldıkça mutlaka dahili isleri· 
miz.e müdahale edeceklerini, 14 
Hazirandan evvel ve sonra ge
çen hidiselerin bu iddlamız.ı 
isbata kafi geleceğini, İstanbul 
kıtalarının maneviyatını dUz.elt· 
mek için İngilWerin üzerimlz.e 
ansızın ateş açtıklannı anlatmıı 
\"e şöyle demiştik: 

- Biz. İnglliz.lerin dahili lı
lerimize sözle değil, fillen ka· 
nşmamalarını istiyoruz. Sizin· 
le yeniden bir harbe girmek ni
yetinde değiliz. Eğer fnglllı ku 
mandanları mUracaatlerlnde sa
mimi iseler. dahili itlerlmize 
müdahale etmediklerini göa. 
termek için İzmiti bopltarak 
bizi İstanbul kuvvetleri ile baı 
basa bıraksınlar. 

meni çetelerinin mukavemetine 
rastlamıı ve bu sebepten bir 
netice vermemi~ti. 

İzmit hareketinin ıekil ve 
Mahiyeti deliılyor 

J 5 Haziranda İngilizlerin fz. 
miti boşaltacakları pyiası 

dolaşmış ise de tahakkuk etme
mişti. Aynı gün. İzmltln sima· 
llne karşı tekrarlanan taarruz 
hareketimiz. şehrin kenarlanna 
kadar ilerlemişti. 

16 ve 17 Haziranda İnıiliz· 
ferin karadan ve deniz.den tz.. 
miti müdafaaya başlamalan U
z.erine hareketimizin şekil ve 
mahiyeti deği5miş, esasen bu 
taarruzlardan beklediğimiz ne
ticeler de temin edilmiş oldu· 
ğundan hareketimizi durdur
mu§, kıtalarımızın eski mevzile. 
rine dönmeleri kararını ver
miştim. 17 Haziranda karargA. 
hımla beraber İzmit civannclan 
Sapancaya ve 18 Haziranda 
Gey\·e istasyonuna gelmiştim. 

19 Haziranda Lefkeye muva
ı;alatımda İngiliz harp gemile· 
rlnln fzmlt çuha fabrikasını 

tahrip etmlı olduklannı haber 
almıştım. İngilizlerin milyon. 
larca lira masraf yapmaktan 
çekinmedikleri bir zamanda bi· 
le menfaatlerini unutmadıkla· 
rına bir kere daha şahit ol· 
muıtum. Anadoluda bmit çu
ha fabrikasından başka Türk 
ordusuna elbiselik kumaı çı· 
kartacak esaslı bir fabrika yok
tu. lnıilWer tarafından o tarih 
lerde memleketimiz etrafında 
s:kı bir ablukanın tesis eclllm~· 
si sebebiyle başka taraftan as
kere elbiselik kumas veya el
bise alınması mümkün delildi. 
Halbuki terhis dolayısıyle in. 
ıiliz kıtalarının stok halinde 
bırakmıı oldukları ve başka ta
raflara satamadıklan bbl mik· 
tarda elbise ve elbiselik kumaı 
vardı. Bunlan 'Milli MUclafaa 
Veklletimize satmak ıorunda 
kalmıılar, biı: de başka çare 
bulamadı~ımızdan yüksek fi. 

)anaşhlU iskelenin hemen ya- ratYan'da geçirdiğimiz gece• Dl \·e ne sekilde mükflfatlandl· 
nındn~dı. Kar~ı kıyıdan gelen nin ertesi sabahı Bitlis • rıldığını bilmiyorum; fakat a· 
vapur iskeleye yeni yanaşmı$· Muş yolundaki in aatı görme· dam çalıştırmanın bu sekline, 
tı. Otelin etrafınd:ı bir gürül- ğe gittik. Ziyaret ettığlmiz an bu ileri tlhniyete Karayolları 
tÜ, bir patırtıdır gidiyordu. Bü· tiye Rahva geçidinin ilerisinde, teşkilatının hemen her faaliye 
tün giln kapalı otomobilin için Nemrut dağının eteklerinde 1- tinde rastlanıyor, İşin güzel ta
de sıcaktan bunalmıştık. He- di. Bu şantiyeler Anadolu'nun rafı da bu zaten. Teşkilatın e· 
men soyunup kendimi göle :ıt· şu günlerde nihayet medeniye- sasını kuran eski müdür Vec· 
tım. Bu suda yllzmenin ga)·et te kavusmakta olduğunun en di Diker'in ve fikirlerinden fay 
kolay olduğunu: göldeki soda canlı tinısallerini teşkil ediyor. dalanılan Amerikalı uzmanla· 
kesafetinin insanı kendiliğin· Kerpiç yığınlarından ibaret rın bu dinamik zihniyetin doğ 
den temizlediğini hep duyar· köylerin , hatla kaza merkez.le- masında şüphesiz büyük yar· 
dım. Hattıl sö,>ledlklerine göre rlnln bulunduğu bir bölgenin dımları olmuş; fakat şu da mıı
benzinin bile çıkaramadığı bazı dag başlannda, O\'alarının or- hakkak ki, bugün memleketin 
lekeleri Van gölünün suyu ko- tasında karşınıza çıkan bir şan- her tarafına yayılmış bulunan 

Hasanpaşada bulunurken bir 
İngiliı: zabiti elinde beyaz 

İngiliz zabiti; tekliflerimizi 
makul bulduğunu, bunları ma· 
fevklerinc de kabul ettirmej:!e 
çalışacağıııı söylil"'erek geldijti 
~ere dönmüştü. Bir müddet son 
ra İngiliz tayyareleri üzerimiz
de uçaratt k~lf yapmışlar. bu 
kafi değilmiş gibi geç vakit de 
bomba atmışlardı. İngiliz tay
yarelerinin bu tecıvllzll nzerl
ne 14/15 Haziran gecesi baskın 
hareketiyle izmitln işgaline ta. 
rar vermiştim. Maatteessüf bu 
baskın. tzmitin $İmalini muan· yatla satın almıştık. 
nidanP müdafaa t>!mls nl•n F:r- <Dev~- ~~r~,., -.... ............,,. ........... _._....._ ........ ~ , .. , 

EiSENHOWER'IN TENKID 
.......... ------ --~~~........,,...---

ETTIGI BOYOK iNŞAAT 
~---.,,.:ıo"O:w~- .... _ _ ....... 

laylıkla temizlermiş. Bütün bun tfyede elektrik, su, yıkanma ) ol ordusunu idare eden genç 
lar hakıkaten doğru. Giydiğim tertibatı, radyo, temiz yemek, mühendisler, kendilerini bu 
sararmı' beyaz mayo, gölden temiz çadırlar, velhasıl l\lE- muazzam işin heyecanına tamı 

Afrika'daki Amerikan 
çıktığım zaman bembeyaz, yep DENIYET'le karşılaşıyorsu· men kaptırmış bulunuyorlar. 
yeni oluvermişti. nuz. Genç ve idealist mühe!I· Ve bu •ÖncU• jdealistlerin 

Van sehrıni pek çok kimse disler şantiyelerine hemen her gayreti sayesinde Türklye'nin 
gölün kenarında sanır. Halbuki zaman bir de çardak inşa el· çehresi her gün biraz daha de· 

üsleri ne vaziretfe 

ATI.AS 

ıehlr sahilden 9 kilometre ka· tiriyorlar. Yemekler çardağın ğişmekte ... 
dar uzakta. İki yanı ağaçlarla altında yeniyor. l\11 :ıfir gele· .Meseli yukarıda anlattığım G encral Eiscnhower"in 26 ey. 
kaplı, genış, asfalt bir yol is· ceğl zaman çard:ığın altı örlu· yarış sayesinde bu ay tamam- hil günü Baltimore'deki 
keleyi ve sahll otelini şeh· ler, yastıklar, vazolar, çiçek- Janan yol. memleketin bir böl· demecinin temas ettiği Afrika-
re bağh)or. Jel"le sfislenlyor. Her genç mii· gesini belki yirmi asır ileriye dakl hava iislerl, Generalin 
Akşam yemeğini Ordu Evi· hendis kendi şantiyesinin ade· götürecektir. Daha geçen kı~ nutkunu ya~ ınlayan Associated 

nin bahçesinde Van Valisi İl· ta arkadaşlarına nlsbet \'erir- Rahva geçidini geçip, BIUls'ten Press telgrafında • türkçe met-
han Engin, Belediye Reisi ve cesine. digerlerinden daha te· l\Juş'a gitmenin bir hafta, on niııde • Cezayir'deki hava 
Jandarma Komutanı General miz, daha rahat hlle getirme- gün sürdüğü olurmuş. Bunu ya üsleri diye naklolunmakta ise 
ile beraber yedik. Ertesi ıabah ğe uğraşıyor. 'Muhcndislenn gay- pabilmek için de bir katır %a· de Afrikadaki bUyük Amerl-
Vali ıle şehri gezdikten sonra reli sayesinde, yol ameleleri filesine katılmak, köylerde ge. kan üsleri Cczayirdc değil 
yeniden yola koyulduk. de belki bmürlerinde ilk defa cclemek, bir hayli masraf et- Mı 'd Fransıı: Fasının Atlantik sahi. 

Bütün gün gölUn kuzey sahi· olarak medeniyetle temasa "el mek ve hayatını tehlikeye koy sır a iki bin li gerilerinde inşa edilmekte-
linde ilerledikten ve Ernls köy miş oluyor, iş saatlerinin harl- mak icap edermiş. Bu a ırlar- dir. Amerikalılar tarafından 
enstitüsünil. Ercis'i 1•e Ahlat't cinde biraz rahat ytlzü görü- danberi böyle imiş \'C böyle B R 220 mil uzunluğundaki bir sa· 
ziyuet ettikten sonra akşam yorlar. kalmış. Bu kış ayni mesafe, eyaz US yaşıyor hada dc\•am ettirilmekte olan 
Tatvan'a \•ardık. Bitlis \'e Muş Nemrut dağının eteğindeki kar makineleri ile açık tutula- ~ bu inşaattan sadece hava fis-
valileri akşam yemeğini biz. şaııtiyenın bugünlerde kalkmış cak olan leni Devlet Yolunun I h I lcri §eklinde bahsolunmasına 
lerle bt>raber yemek üz.ere zah- olacağını tahmin cdıyorum. üıerindl", otomobille bir bu· Bun arın ususi klüp eri, sıhhi müesseseleri var, rağmen hakit:atte Afrıka çöl. 
met edip Tah·an'a kadar gel· Yolun inşaatı Eylul sonuna çuk saatte aşılacak... hepsi h616 Rusyadaki rejimin değişeceğini lcl"iııc: bini e insanın otura. 

gerek bilahare görüşlerinden Havalar bozmadan inşaatın bit vindlrlci olmakla beraber su ümit ediyor ler, en bü~ ük bombardıman u-

• . • • 
\ • . .. 
• 
" \ '•it' r ... .... ~ ,.... .... 

,: ,.,-, 
.· ~ • 1 , mişlerdl. Gerek kendilerinden. doğru tamamlanmış olacaktır. Bu gibi rakamlar çok se- l bılcccği e\'lc · muazzam atolye 

fa) dalanmak fırsatını elde el· mesini sağlamak ıçin mühen- ela unutulmamalıdır ki asıl ki ı k h " ı d~ Birinci dünya harbınden son- yım• clrdl. Prense takdim edıl- ça arını a aca nn.,ar ar, un••----------------------' tiğlmlz Siirt, Diyarbakır \'e E· dislcr. ameleler arasında dos- maksat muav•·en şehirleri bir b" '"k k ', ra Rus"ada .komünıst reJ"iml ku- elim. Derhal rntka ısmarl3dı. Ka- yanın en uru a arya-
lAzığ valılerlnden edindiğimiz. tane bir rekabet havası ) arat- birine baıtıam.,k de,.,ll. memle· , k d ı k t · t 

1 1 
6 • 6 rulduğu zaman •·üz.binlerce Rus dehi eline alınca '.'Ukarı kaldırdı, ıt epo arı, uvve ıs as· 

malılmatı bu yazılarda ancak mışlardı. Yola aslında, b r ketin her köcesini her kö•esi· J d ı 
Airikadakl Amerikan ille rlal ~ artta 

ı " " bu rejimden kaçmıc, yabancı .çarın sıhhatine!• dedi \'e bir 7 yonlan, hava mey an arı ve 
kısmen kullanabildim. Büyilk Muş, diğeri Bitlis istikamet e- ne l akınlactırmak. Tilrki•·e'de .. ., h ü ıı· d ı hhl l 
bl k ~ t " , mcmlc.ketlere sığınmıc:tı. ·Bevaz "lıdumda içti. Prensle konu.,c:ma- er t r ı me en ve sı e-r neza eUe hazırlattıkları ku rinden ilerliyen iki ekip ara- •Ulaşılamayacak• yer bırakma- " "' , ı bü ük hl 1 

k büıt ı d k 1 1 "ki f d lüh d" Rus• adı verilen bu insanlar bir mız tr-tın sürmcdı"·, cünkü "alı::- si at bu unan ) &e r er çu • en er e 1 stat stı er- ın an başlanmıştı. A en ıs· maktır (•) .. · ~ ~ 
den \e basın lOlu ile memle- lcr bu )azın ortalarında ekip· Karayolları Teşkilatı bu a· aralık İstanbula da gelmişler, ma \'akli gelmişti. Prens tanın- )apılmakladır. 
kete duyurmak istedikleri ma· lerin sa)retini arttırm:ık lçın. zim ''e bu ruhla çalıştıkça, Beyoğlunda barlar, lokantalar, mıs bir zatın şoforU idi, işe ~it- Amerıkalılar Afrikada btl-
halli davalardan bu seride da- her iki tarafın da amele \'e memleketin her köşesinde ya- ticarethaneler açmışlardı. Fakat ınesi lilzımdı. yiık hava üsleri inşasına, Rus-
ha fazla bahsedemediJlm için makine gücünü hcsaplıyarak, şayan biltün vatandaşların sos- sonraları başka memleketleri da- Bir müddet sonra yaşlı bir ka- !arın Korede harp paUatmasın· 
kendilerinden özür dilerim. Ev muay) en bir yerı • birle~me yal ve ekonomik bakımdan ha kArlı buldukları için buradan dın içeriye girdi. Yanımd:ıki zat: dan sonra böyle bir ihtimalin 

zası tarafından tenkld edilen 
cihet, bu üslerin inpsına çok 
geç karar vcrilmlı ve baf}anıl. 
mı§ olması, inıaatın kısa za
mana sıkııtırılarak para israf 
edilmesi \'e işlerin aceleye ıe
tirilerek malQm standartlınn 
üstünde sonuçlar alınmasıdır. ' ..-; tam manasile bllyük bir aile ayrılmışlardı. •Prenses Manoniko!• derli ve be- Avrupada doğurabileceği bü-

teşkil edecekleri güne yakın· Aradan uzun senelerin geçmiş ni kendisınc takdim t>tli. Pren- yük tehlikeleri gözöJıüne geti. inşaat planı ve lnpataa 
laşmış nazarilr bakabiliriz. olmasına rağmen Mısır, b:ıscehri ses de 'otka ısmarladı, o d:ı ça- rerek karar vermişlerdir. Batı Bugün.kil durumu 

,,. Kahiredc cl'an iki bin kadar ne- rın sıhh:ıtine içti. Avrupa ve Yakındoğunun sa. 

T
ah•an'dan sonra Bitlis . Bay- yaz Rus bulunduğunu, bunların Burada bulunanlar :ırasında ,·unması bakımından Afrikada Esas plana göre Fransız Fa. 

k:ııı • Sih an yollle l>iyar kendi aralarında l asadıklarını hiHa kırk elli scııe evvelki usul büyük bombardıman uçakları sında beş büyük hava lls-
bakır'a: oradan da Ergani yolu ve muhtelif işlerle ıne~gul ol- ve adetler hükiim sürüyordu. nı harmılıracak ha\'a lislerl in· .lİ inşa edilmektedir. Bu Us-
ile Elaıığa vardık. Yolculutun duklarıııı J\lısır ı:azeteleri yazı- Hepsi Rıısyadn bir glin c;:ırM!ın şa etmek fikrine hiç kimse ta. !erden Seyit Süleyman, Benıu· 
12 nci gününde 3500 kilo'lletre )'Orlar. Bcyaı: Rusların hususi kurulacağını ümit ediyordu. Bii- rafıııdan itiraz edilmiyor. Çün erir, ve Elcuma Sahim mevldle 
lik yol aştıktan sonra, Ellzığ cemiyetleri, klüpleri, sıhhi teş- tiln prensler, prensesler, gran- kü Rusyanın fıni bir taırruz rindeki fiç üste büyük bombar-
dan uçakla Ankara'ya gittik kilfıtı varmış. Akşamları klilpte dükler bu ümitle yaşıyorlardı. karşısında buralardan hareket dıman uçakları ile önUmOıdeki 

Batı Avrupa ve Yakın Dotu 
harp mıntıkalarının her nevi 
hn·a ikmali saaıanaeaktır. 

ÜSierden Seyit Süleyman ve 
Nouaseur mevkilerindekilerin 
inıaatı sona ermiş ve bu iki Af. 
rlka bava üssü buıiln kullanıl 
mala baıtamıftır. Benguerir. 
deki bava Ossilniln inşasına de
vam edilmektedir. Henüz bit
memlıtlr. Boulhaut ve Elcuma 
Sahim Oslerinin inşaat malze. 
meıl Afrikayı getirilmiı ise de 
bunların lnpsına yakın zaman. 
da baılanacaktır. inşaat pllnı. 
na ve çalışma temposuna göre 
Afrika hava üslerinin bir sene 
sonunda biteeefi tahmin olun
maktadır. o giln Bayındırlık Bakan Yar toplanıp \'Otka içerler, eski de· Mısırdaki 2000 Beyaz Rus otuz edecek ağır bombardıman u- sene hizmete glrec'k bllyillı: tep 

dımcısı Sayın Muammer ça. vlrlerden bahsederlermiş. sene evvel buraya hicret etmis- çakları, mütecaviz Sovyet ordu- kili bombardıman uçaldarı için Bava meydaalan 
\'UŞoğlu \"e Bakanlık mensup fmadettin sokağındaki bu klü- tir. Hayatlarını kazanmak için !arına karşı kullanılabilecek gereklı her nevi teçhizat ve Kaça ma; ehayer 
ıarlle yediğimiz. öğle yemeği bil ziyaret eden bir gazeteci şun- her işe giriyorlar. İçlerinde ser- ve bu uçaklar l'ıloskovayı, Uk tesisat bulunacaktır. Üslerden 
seyahati sona erdirdi. Ayni Jarı anlatıyor: •Salona girdiği- \'et sahibi olanlar da vardır. raynayı ve Ural dağlarının ge- Boulhaut'daki, avcı uçıklan A merikaWar yaptıkları 
gün ~ine uçakla tstanbula gel miz. zaman içerisi tenha idi, bir- Klilpte bazı mühım günlerde rllerinde bulunan Sovyet harp için yapılmaktadır. Nouaaeur. pllnda Airikada bir 
dik ve Karayolları'nın gazete kaç kişi vardı. Beni buraya ge· toplantı tertip ediliyor Ru top- sanayiini bombalıyabUecekler. daki betlnci Us ise daha ziyade yeni Us yapmağı \'e mevcut 

Denlztlllt Baabttnın Jslettlği gemilerden biri ciler için tertiplediği yıllık tlren, birisini gösterdi: •Şu zatı lantılarda bulunanlar birbirleri- dir. Gerek Eiscnhower. gerek bir hava ikmal merkezi olup dört Fransız hava üssilnll ge-
•e bir yelkenli <De,·anıı sa. 6 Sü. ı c1eı görüyor musunuz:' Prens Trins- ne Mili eski um·aolarıyle hitap Amerikan kongresinin bazı a. bu Usden bir harp vukuunda <Devamı Sa. 6 Sli. ı de), 

~------~----------~-----------------~ ~~~ filtl k~d~~~ ~nı~ITT-~~rla~ ~--······~········---~~·· ~---~ 
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ooğu illerimizde tetkikler yapan Amerlk•n lktısadl yardım 
ttmsilcllerl Kan, Enurum, A,ğrı havaUsinde, fli be"1eme 

,.e iri ba\..ımla. hayvancılık ''lirini yll.z misli arttırmak müm
kün oldu~una karar \·ermı,ıer. Temsilciler ıra~ında ba~1ar1ar, 
haY'·ancılık mütrhassı~lın, lktısıt(ı1ır bulunuyordu. 1'u ıe
beple yapılan tetkik ""'lıdır, Yanlan netice hakkındı ıilpheye 
du:imeğe mahal )<Jktur. 

Yalnıı Kan hnallsl drlll. mrmleketln her taralı knıp
lık hayvan yrti tlnntJe miı aittir. Fıbt Erzurum, Aln, ıı:ırs 
Lu hususta •n llerld•dlr. Bu havalide hayVınrıhk Jtllrlnl art
tırmak yurda bil ,ık """''t Te ıtllr ıallayablllr. Komıu1ın
mudakl mrmlrkrllerin hlt biri hıynnrılııı mil•ılt değildir. 
Bu seb•p1e bu mf'ml,krtltr muhtaç oldug:u ka111p1ık hayvanı 
bilden temin edorler. 1•tih'31 artar, fiyatlardı mühim bir 
ucuzluk olurıa yalnız bn nı'mlrkrtltrin detı:il bütiln 1."ıkın
ıarktn ft. ihtiyarını hlıdrn temin edectgi muhakkaktır. Hıtti 
yalnıı Yıkın1ark delil, batı memlekttlerl bllr, ıarthn müsait 
ıôrUne, ka1'aplık ha~·,·ın itin bh,e nıürarıat edertlctlr. 

NATO'ya 16 
Tümenden 

Fazla vereceğiz 
1 Bıııı 1 lncldeJ 

tılmaktadır. 
NATO emrine vorilecek kuv

\'etlerimlz bugün içinde bulun
dukları birliklerdeki vazifelerine 
devam edecekler ve kat'iyyen ha
rice çıkmayacaklardır. Ancak bu 
kuvvetlerimiz yeni silahlara in
tıbakları, talim ,.e terbiyeleri \'t 
l•çhizatları bakımından NATO 
Başkomutanlı~ı tarafından sık 
sık teftişe Ubi tutulacaklardır. 

lzmirdtki NATO Güney KO'l
mi Kara Kuvvetlf'ri Komutanı 
Wyman'ın emrinde bulunacak 
olan bu kuv,·etıerimizi bir Türk 
komutanı idare edecektir. Bu ko
mutan henüz tayin edilmemiı. 
komuta heyeti de keza henüz t•ı· 
kil olunmamıştır. 

NATO kuvvetlerinin azmi 

l'ale Lniversiteslnde ,.e 1'1odern Sanat 1tlüzeılnde tahsil eden 
Thomas Kendall, Beyoğlu, 1 tikli! ndduindt, 13Z - 13l Ameri
kan Haberler merkeıinde, (Amerikalı Bir Re~samın Turkıyede 
Çizdikleri) adı altında bir resim ıergl<il açmıştır. 4 ekime kadar 
devam edecek olan bu strglde i~tanbut, Bursa ve Kayseri man-

zaraları yer almıktadır. 

İl Genel Meclisi bugün çalışmala rına 
başlıyor 

• 
BAŞMAKALEDEN 

I 
DEVAM•' 

Huzurun tılsımı 
Bııı 1 incide) 

metine koıuıor. O uıaklaşır 
uzaklıfmaı. halkın ırz ve namu
sunun bek('tsl diye mts'uliyet 
taşıyan iki btdbaht ıah,., e\'l
nin harimine hücum edlyorlır, 
karı,unın namıı~una tet'avüı edi
yorlar. Adam gert gellnre. vak
ayı haber ahyor, jandarma ku
mandanını l'uruyor, ıdamlanyle 
btraber dağa kaçı~·or. Bunun 
üzerine Ankarayı, •Sarktı tekrar 
isyan koptu• diye haberler gidl
lOr, her taraftan hücum grup-
1an tertip ediliyor, taburlırcı 
asker adamın bulundutu Y'ri 
muhasara altına ahyor. Bu ıırıdı 
ltpede beyaz bir bayrak telrill
yor. Za\.·alh bir adam, allıyar8:k1 
kumindan1ınn ıyıklınnı kapa
nıyor, dJyor ki: 

- Aıktrlmlıe kurıun ıtmak 
benim elimden ıelmu. Olan bi
teni site ınlatanm. Dolru olup 
olmadığını tahkik edlnlı. Benim 
)·erimde siz olsaydınız, ne yapar
dınu.? 

Ev ılmık itin bckleıenlerden bir grup 

Kadıköydeki ucuz 
evler bugün satılıyor 

CBııı 1 incide> petin içinde portatif bir çilinıir 
rt peşin, mütebıkisi uzun vl sofrası lcuruvermis boşsohbot, 
deli taksitlerle ddenecektir.• itiler yüılü bir zat: 

Bunt temin elmtk l~ln yapılarak ilk ı•y, Amtrlkan lk
tısadt 3·1rdım tem ilrtltrlrdn dtdlkl,rt &ibl, hıvvan mevcudu
nu arttırmak. nr~li ı lah efmpk, fi~·atJarın ucuzlamıınnı temi
ne çah1mıkhr. l\Ttm1ekrte servet kı,·nakları ırarkrn hep yeni 
\.'e ftlkıl.tde fP'.\ lPr htılmak l teriT.. Jla1bull rllmbde bir ılhn 
madı-nl \ardır: 111.)\.lnrılık ... Bunu ivl Jslrti~tk mrmlekrte 
çok 'ara girer, dö,lz lhtiyacımıun bÜvük bir k:ıoıımını tem.in 
edeblllriı. Girecek paranın btr milyar lıra,, bulaC'atını hesııt 
edenler ,-ardır. Bu rıkam lıln eh•mmiyetlnl ıödermelo ye
ter. 

Rocquencourt, 30 (USJS) -
Dün burada gazetecilere bir hi
tabede bulunan General Matt
heY/ Ridg\\·ay, Kuzey Atlıntlk 
paktı memleketlerinin m~nevi
)'at1arının fevkalade oldutt;unu 
söylemiştir. 

Avrupadaki müttP(ik kuvvetle
ri Başkomutanı NATO memleket 
terinin Avrupayı müdafaa ede· 

1 
bilecek bir kuvvet meydana z•
tirehileceklerinden Umitvar nl
duğunu sö~·lemiş \·e •Norve~ten 
Türkh·eve kadar. teC'avüze kartı 
ko)'mak • icin büyük bir nim ııı
rülmektedir• demi~tir. 

IBaıı 1 lncld•l 
imzalarının bulunması icap eder
ken, sadece il baıkanının lmn· 
ıını taşıyın davetiyeler aönderil
miştir. 

3 - Bazı livel,rln adre,-leri 
(iddia edildi~i~e ıöre) bililtizam 

Haber caıipti_ 3, 4, S odalı •- E. dedi. şaka d•ğil. şu 
!ipliklere d•. enlki ıece il mer- çok ıükür bii)le hidlselerin olarak inşa olunan bu Hler ıo ~ôrdıiğünuı kaldırımın ü;tünde 
kezinde yapılan toplantıda divan başgösterebileceğl bir devri bin lira ile 23 bin lira arısında bulıınan herkesin C"ebinde ası:a· 
kltipli~ine namzet gösterilen de geri bırakmış bulunuyoruz. bedellerle satışa çıkarılı)·ordu rl 3000 lira \'ar. 150 ile çarp. Ne 
F'rdi Önrr ,.e Necil Akmora- 1·011ann ml'ydana geldiği, türlü Eh, bunca sene, dışten, tırnak ettı~ 450.000 Iıra mı? Dile ko· 
nın getirilmeleri tekarrür etmiı- türlü medeni nlm,tıerln ıarkı tın. listten, baştan arttırılarak Iay beyef,nM Zahiren gefıl bir 
tir. ?.Ierakla b'klenen Daimi En· doğru akmağı hasladığı hu•ünkti bir kenara konulmu~ 3 . s bin manzara amma. hakikatte bir ser 
riimen namzet listesi de geç va· dl'\'İrdt şark vlllyetl,rimlıln em- liranın 5ahiplerine bayram var. vet var bu kaldırımda.• 
kil ancak şu şekilde teşekkül et- nf:ıı·et ,.e ısa)·işl, mahalli bakım- demekti. Onlara kal!!ia daha sit· Bir ı:Pnç: Ümitlerimizi de ltlt 
miştir. İsimlerinl aşağıda veri· dan hiçbir ntvi tehdldf' mıruz de. tin sene ev bark ~ahibi olamal, fen o ~Prvet• ıl!ve edin-. dedi ve 
yoru1: .(ildir. (Kürtlük) adı altında bir kiracılık ıe(aletJnd@n kurtula bu ıurıtle iik~yetler yağmalı 

yanlış yazılmıştır. 
4 - Davetiyeler postaya geç llayvanrılığın ı•lahı •• C•liımesl tabii blr ıünde olamaz. 

Fakat ~imdiden hu he dört elle sanlnıalı; lıiıımdır. Ancık o 
saıede bir müddet sonra bir ıellr kaynatından hakkıyle fıy
dalanmok mümkıin olabllecektlr. 

\•trilmiştir. 
5 - Bazı üyelere hiç davetiye E•ki Daimi Encümondrn Niva- ayrılık yaratmak loteyen kötil mallardı. Allah d!vl!te millete b•ılıdı. 

ri Türkay, Sual BC"tük, Muzafff'r niyetliler, mt'ml,kf'tln l(lnde de- zeval verme~ln dediler; )'Ur~k Bın'ka 103 ev satışa çıkaraca
Şahino~lu, Cahil Ceren, Abdul- ğil, dışında bulunuyorlar vr htr !erinde binbir ümit, satış filnii tını il.in etmis ımmı: sonra 
lah Birik bu sr!rrki encümende uman olduğu ~lbl, tcnehl hük~- gellln diye, ldetı !amanı iplı bu fıkril!den ca,ınış, evlerden 
de nam1el ~ö~terilmiş. yeni ola- metlerin ücretli ajanı ııfatıyle çekmeQ:e başli'dılar. 5 ini ikramı)·e için, bir kı~mını 
rak dı Fahri Kıyak, Mehmet Er. hareket •diyorlar. Size şimdi a~ağıda, ı ekim da kendı!i için bloke etmiş. Sım 

Enis Tahsin Til 

göndeırilmemh•t lr. 
6 - DavC'tiyelcrin mahalline 

vl!!iıl olup olrn:tdıjtını teshit et~ Tifo, nun mek bakımından. bu davctiyele-

M d J["1 rin iadeli tıııhhütlü gönderilme· 

ısır a .__,omhuriyet Batılılara <i icap ederken, buna da riayet ça~. ve 1\.fi~bah Uras Daimi En- Şark viliy,tlerinde bir kı4iiım 1952 ye tekaddüm eden son di satı~a 'ıkaracağı topu topu 
cümenc alınmıılardır. halkın ailahlandılı. ıyıncı cere· iki günün hiklyesini nıldede 85 evmi.ş. 

Sızan habtrlere göre, ~ıurat yanlara kapıldıgı, her tı'.fitn al- cel:im. Bunu du ·an 122 !ıra numı-
Görcn \'e grupunun bitaraf ola- tındı bir trhlike ~lzlrndl•i bak- * ralı İzmirli ;enç, İlhan; rBu 

editmemİ!$tir. 
IB•ıı 1 incide) Vaft tene! elreterl lbr•hlm J'e 7 - Gönderilen dantiyelcrde 

General Necibin ı•d ı rak tarafından istikbal edllınış Javsıyesı' yalnız •I ekimde başlayacak o· 
Kahire 30 CA'.';KA) - Gene- tir. lan İl Gen•I Mrcli'i çalısmalm-

uı Necip. memleket içinde yap lbrahiın Ferak G•nerale Mus ( Baıı ı incide) na hamlık olmak Uırrc 29. "· 9~2 
rak tanınma~ı bakımından S3di kındaki 5özler, bir huıur"iuzluk Eminönilndı!, Nimet Ablı ai· nas..ıl istir• dilt bı~ladı. •Daha 
Kaplancalı, Fahamel Köpril1U, 1 haYası yaratmakta menfaatltrl ~"'Sinin tem karşısına isabet e· ın:;ant bir uı;ul bulamazlar mıy
Zi~:a ~akir ~oku. ?.tu_rat G.ö~enln ı olanlar veya psrti lhttra~lan )-ü- den sokağı bilırsiniz: otomobıl dı? Böyle hılin iünlerce sokak 
Daıml F.ncumene ıırme~ını bu z-ündtn baıirPtleri bıltanınlar ll'rin getit yeridir. İ5te Em1Ak ortas1nrta süründürmekte ne mi. 
ırupun pt're~tişi bakımından uy- tarafından çıkarılıyor. Şark vt. Kredi Bankasının İstanbul ıub~ na \'ar"• 

tıaı seyahatte her gltllli ı·er1o lafa • 'abasın bizzat kendisini de tahdit edecektir. pazartesi oiinil saat 15 de il Ge
halk tarafından lezahilratla kar. karfılımak arzusunda oldutu· Batılı devletlor Almanyayı da nel Meclisi parti grupu toplana
ıılanmaktadır. Gt!nerıl bugUn, nu, fakat rahatsız bulunduAu 1· renidın birle$tirml'l1 çalışmalı~ caktır. Tf"sririni:li rica erlerim.• 
Mısır. ikU.adiyatında mllhim bir Çin gelmedilınl ,-0 ijzUr d:ledi· dırlar. Müttehit bir Almanya denilmekle "• Rrupun müzakere 
nıevkii olan pamuk beldesi T.Jn· llnl blldırmıı ve ıeyıhıtinln iyi kurmaya matuf bir ıiyısetin, gündemi bildirilmektedir. 

ıun ~iirmemışl~r ve Mehmet Er- Jiy•tl•ri h•lkı, hariri tehlikeve •i bu •oka~ın üzerinde, aolda· Biri. karanlıkta ıiizünü pek iYI 
ça~ı de~tcklemt$ltrdır. kartı yrkpıre bir haldedir. Bii- dır. Bu pazarte~i günü. !iıbah e-öremP'dıtim hır ıenç: 

ta'ya gitmiıtir. Burada, binler· Reçmesi temennisinde bulunmuı ıulhil korumak bahılnde kuv- Grup dellıtırenler 
te pamuk işçisi tarahnd:ın kar- tur. vetli bir faktör teşkil edeceğine Bu ~rada diln gece geç vakte E" h 
ftlanan General bu nutkunda Ayrıca, Vart Partisi Renel eminim. Taksime u~ramış bir kadı1r müzakereleri devam cdrn ısen ower 
demiştir kı: •Benim )'aplığım sekreteri tarafından Başbakan Almanyanın ne de olsa, Alman· ~ti~bah Uraz ve arkadaşlarının tekrar 
bu hareketler ~3d(lce ~hsırın İS· General Necibe ~tu"ı'a(a Na· ya olaca~ını zannetmek, hata O• ı;trupuna da Necmi Ateş grupuna ı'tham edı"ld'ı 
tlkbali ile alAkadardır. Arzum hasın hususi bir me;ajı takdim hır. Zira bu takdirde. Doğu Al· dahil Uyrlorden on iki kişinin 
kuvvetli \'e güvenilir, iç ka"ga. edilmiıtır. manya Sovyeller BirliAi lan· ~rçli~i •öı·lenmektedir. (Bııı 1 lndde) 
lardan masun kalaC'ak bir ~fısır Gıda maddtltrlndtn indirme rından ilhak edilecek ve Sav· Bu vaziyet kar,ı~ında, ~U~bah c- Eisenhower, 1943 ıenesin
meydana gellrm•ktir. Benim bu Kahire 30 CA.A.) -- HükQ· retler Blrlill Balı Almanya il• ur.,_ ve arkadoslarının bugUnkli de daha iyi tavsiyelerde bulun· 
barekellerden şah.an faydalan· met, gırla "° ilk ihtiy•ç madde· hemhudut olacaktır. Bu hal i>e, -.çimlere elli küsur Uye ile h· muı ol<ıydı, 1946, 1947 ve 1948 
dıfım hakkında çıkarılan sözler, leri fiatlarının umumt surette daimi bir harp tehlikesi ttşkil tirak edrctkleri ,., seçimlerdt aenelerinde komüni!!it tehlikesi 
!frene bir iftiradan baıka bir indlrllmuinl tmretmlıtir. edectktir.• nbım rol oynayacakları umul- hakkında memleketlerin dikkat 
~ey değıldir.• Bundan böyle meyva, tavuk 1------------- m11ktadır. nazarlarını çekmek mevzuunda 

. Dıle, r taraftan General Ne- re emsali ha'l.'1..·anat. sebze, kon· · h h U ı k 1 
cıp 'aft p ti ı b ' , • Londra Beledı'ye Nt ~lı< a raz ırııpunun ve bu kadar ııüçlilklere maruı a. 
tal , ar 1 •ıkanı ~!us- :serve. •fitlü maddeler. yUnlil ne de Necmi Ateş tardtırlorının m 11 acaktık 3 •hasın doCduğu Samnut lmensııcat, ayakkabı, petrol !!Obl· kaıanma~ı mevzuu bah8olma~a İ945 se~esi kasım ayında ı. 
~ti_nl ziyaret e,,!l!. _!__ı:m~ fi !ları teshil edilmiştir. Başkanı seçı'ldı' dahi bııoünkil .. timlere ı>•rlili- )'an ~!celisi Dııiılcri komisyo. 

M ht I• b' t h 'ld -- - ter arasınrla bU ·ük ehemmıyet nunda beyanatta bulunan Eisen u e ıs ı r a Si ar intihar etmek istedi .... ,... ... ,.,... \'trilm•kt• .. netice heyecanla hower, Sol'yet Ru•ya siyasetinde 

(llAşı l lncldcJ 
düşkün oldulu ııbl kamından 
baıka bir kadın11. tutulmuştur. 
Her iki tarafa da para yetiştir
mek ıorunda kalan tahsildar, 
ganı meıru yollardan faıla pa. 
ta kazınmalı:: çartlertnl araıtırır 
ken eline bir icra dosyası ıeç· 
mııtır. ~lehmet Sertkaya bu dos 
yadaki evraklar Ü!Prinde tahrJ. 
!at yaparak Denizcilik Hankaıını 
icrıy& 30,SOO lira borı;lu göster 
mıftjr. Ettesı iiın Bankadan bu 
Parayı lalııll •den tahsildar 
30.~0 llrı)'l do:.U icraya Ylur 
mıı ve m•kbuılannı da almış. 
tır. Bunl•rı Bankadaki defter. 
lere lıledikten ıonrı, aynı ıOn 
tekrar icraya ilden Mehmet 
tantim ettlti baıka evrıkla.; 
ıdıttrerek Bankının borcu ol
mıdıtını bir yanlıılık esrrt pa· 
ranın yatırıldıtını ıriylemiı ve 
30,~ lırarı ıert almııtır. Haki 
kıten ıostt~rdi~i evraklar gayet 
doJru ve Bankının icraya hiç 
bir borcu olmıdıtını dairdir. 

Ertesi gün icraya Drnizcllik 
Bankrn m•murlarından biri gl. 

Amerikada 
Atom topu 
Tecrübeleri 

IBıı ı 1 lnd de) 
m!ıtlr. 

Bu toph, Mayand eyaletinin 
Aberdeen atıı uh .. ındı bau gil• 
teriler yapılmıı ve tecrübe al•· 
nına brnn ıotogrıfçıları kabul 
edilmiştir. 

Londra. 30 - Al·am Kımıra btklenmekterlir. ÇUnkU, mecliste Birleşik Amerika ile dostluA;unu 
rlip krndi l'i ile meııul olurken, sının tn kalın lliesli adamı olma· kazanılıeık otan sr('imlerin Hı muhafaza edebilmek kadar mü
Veznedar: ~ile ~öhret bulmus o1an Lord ilçeı, ocAlc: ve hu<"ak karleımelerine him hic bir un.sur bulunmadığını 

•- Yahu demiştir. Sizde de 
amma yanlışlık yapıyorlar. Dün 
tahsildarınız 30.~00 lira yatırdı. 
Sonra yanlıı olmu, diye geri al 
dı. Bankının kasasını ıiren cı. 
kan belli değil midir! 

Ruperl de la Bere diln Londnı: kadar tesir tdecr~inden ve R:e· bildirmiştir. 
,ehri belediye ba~kanlıjına se· çrn dttaki kon~rf'de muvaffak Doğru.sunu !llöylrmek IAzım ge 
cilmiştir. olamıyRn :rtfisb;ıh tJraz grupunun llr~e harpten hemen sonra Rus· 

Londra belediye bcı.,kanlı~ı. il teşki~Atına da ~akim _duruma }arın yanıbaıındı dost.c;a yasa
mer'iyette olan kanunla, ce1a jteçeccğınden endışe edılmekte- mak çarelerini aradık. Bu gayret 
hükümleri Ye an'ınelerile dün· dir. teri bakımındın Cumhuriyetçi 
yanın en karııık belediye iıle· Di~er tarartan bu"lln vazi!rle- Başkan adayını takbih etmiyo. 

~Iemur derhal durumdan ıUp- rinden biridir. ri hitama errcck olan Daimi En- rum, Fakat onun Ruslara dair 
helenmiş ve durumu idareye bil Bazı hallerde Londra belediye cümen iiyrltri dün akşam• ka- yilrüttü~il muhakrmelerde bata 
dirmı,. yapılan tahkikat netic•· baıkanlığı ehemmiy•t bakımın· dar vazifelerine denm etmlsl•r larını ıe ıım edecek kadar da 
sinde ıahteklrlık ml'ydına çık- dan kralın haiı olduAu sallhi- ve ıamanlarına ait bü:tin ~ua- haysiyet sahibi olması 13ıım ge. 
ını~tır. retlerin cok üzerindedir. 1nı:ı:il· melrlrri nf'ticelcndirmı~lerdır. lir, l 

Emniyet mPmur1art }fehmet tere kral \'e kraliçeleri Londra Jltic;nü \Tımın ne divor'! · Vıll Str\·rn~oıı'un nutku 
Sertkayayı Fatıhrll'kl evinde ya- şehrıne girmek Jstedıkleri za- Dün Belrdiye seçimleri mtv- Chicago, 30 (.\.A.) - İllino-
kalatnı$1ardır. Üzrrlnde 1800 li· mın beledıye .başkanın~an izın zuunda kendisiyle Sa~ay~. Odı- Is ,·alisi ve Demokratların Cum. 
rı bulunın taluildırın paranın almak mecburıyetındedırler. E· unda görüştü~ümiiı Hu$nu Ya- hurba'<kını adayı Ad1ai Steven-
25,00Q lirasını Bankayı yatırdı-! *er beledıye başkanı kral \.e lcra man da şunları ~öylemiştir: son dun akşam komilni~tlerden 
A:ı anlaşılmıştır. lıçelerin bu tal.ebini kabul_ eder·, •- Srhir mtrli~i .~~çimlerinde bah·~rden bir nutkunda ~öyle de 

Yapılan tahkikat '"na!ında !lie arabasına bınerek şehrın dış, bir ırrupu de~tl"kledı~ımden bah- . 1 .• 
a -nı ltkilde 29 hin lira daha hududu~a ~ider ve o~adan k_ral gedi1İ'.\'Or, Vaktimin kıth,11 b~i)'.le mı:~·Bu can dU,manlarının A. 
zirnmetıne gE"ı;irdili anlaşılan \'e k.ralıı;enın şehr~ ~.ır_melerıne !ii€'Ylerle u~raşmama mô.~ı~ı.r. ml"rikanın hayal merkezlerine 
)fehnıPt ıuçunu ltirıt etmekte- mAnı olmadığını bıldırır. Kaldı ki buııilnkü sek!icn kışılık . ki l ı müsaade edilm 
dlr. Bu hAd.ise Jle ilgili daha . s.ir ~upert 59 yaı:;ı_~da~ır. Ken Belediye ve Grnc~ ~reeli~ ~yel~- ;:eli~~~= ar na e-
baıka klm•el•r olup olmadı•ı a- dısı bın;:ok: leşekkullerın baş· rimiz sr•ilrcrklerı 8cnc bır bır lıı· . ı· . b lk d • k .· · ht rf · - , " ' . . . ınoı~ va ısı, u nu un ı 
raıtırılrnaktadır. anı. ~yrıcı yırm~ m~ı. ~ ı sı; h<'nim elimrlen geçmıstır. Hepsı . . . . d k 

ketin ıdare heyetı reısıdır. Sır . d'"'' k dahıll !ı~ııet me\zuun ı onuş 
Bı.nkanın mUfettlıterl de tah Rup,rt geçen yıl haziran ayın· aynı muhabbrtlP $öeV ı.-;ım ar ~· muş ve cumhuriy~tçil~.rin komü. 

k ~ a_ başlamışlArdır. da kraJiçe tarafından :övalye rla~l~rımdır . .Elbette aral1rın 3 nistlere hUk6metın butün şube. 

Türkiye buğday 

j Rekorun~ B.~11~11!.~~; 
1 dıfı raporlara göre bu devre es 
nasında Hindistan hariç olmak 
Uzere bUtUn diler A.va memle 
keUerinde buğday ıstıb.allnde 
bır artma kaydedilmlıtlr. 

Anlaşıldığına göre Türkiye ge 
çen Y•_l çok iyi olan buğday re· 
koltesınden sonra bu sene de 
yeni bir rekor kırmış bulunmak 
tadır. 

rütbesine vükseltilmiştir lhtıla( olma~ını arzu et.m~m. k lf'rine sokulmaları imkAnını \'er 
Londra belediye başka~lılı an Benim ne$~iyat~ i~;m~.n·J' .:: diJi yolunda dt'mokrat idareye 

cık çok zengin bir adamın işi· rı.şma~ın:ı f:edlınced" etrba '°u~ il karşı ileri ıUrdüklcri ithamları 
. . . yım kı bun an or eş • n ev- -~d d k d ı t' k'-dır. Beledıye b•~kanı verdi~ı , 

1 
b • 

1 11 
b k Necmi Aleı rou e ert . em 1 ır ı. 

mükellrf ziyafetlerin parasını 'r C'n as. anı.. . 1 r •- Amerıkada bu kadar şid
kendi cebinden öder, üstelik arkadaşı~ ~~hıltt~ıııer ~~e I~- delll batıran bu politikacılar. 
an'an,vl ko!!itUmlerinl de teda· yemr~~ k a\e 1 e 1 er";~esanütü demokratların komUnh~m ile ınü 
rik edebilmesi için oldukça mü- lerd_e a e":tı~ ~a.m1ı t(_ldilcr Ben cadf'le için yaptıkları blitün gay 
him bir paraya ihtiyacı vardır. tdemın 

1
etmc ~-t!lımkı 5 bı'r n~ccde retıert itiraz etml~ otan kimı;eler 

" · b l d' • b k 8 k e on ara mu ea ıp ~ d' B ı l ' ıenı e e ıye :ış anı a· k k b·'t""n •amimit·e ır. u na~ı o ur .. -. 
d . ( , b 1 kt yrmc vere re u u . • 

~ım a vazı esıne :ı~ ıyac~ ır. timlt muhalif 7anneltiklerl ırka- VArJh bir sulh 
Gelecek .Y•~ Yjf 11 ~•~kdtaç fy~e daşlarının hü,nUniyetlerini teba- Colıımhia (Gün•Y Carolina) 
mera!ım~~ e ut e eilhı~ed. aş a· rüz ettirdim. Benim temennim 30 (A.A.) - Güney C:ırolina 
nının ro gaye m ım ır. lr ı d m"clis arka State Capltal bı·na~ının merdı'-s. R 1 il 1 şeb mevzu arın a .. - • 

ır uper par men onun ınu , ı bl ıttı'fak halin- ı·• ı · d d" 1 ı··ıerı· hl hafazakAr üyelerindendir Avam da$ arımın am r . . . . " .. n C"rın e, ın ey ... ı ne -
Kamarasında arkadaşları 'ona ıe· d~ oh-.~larının tecellısını hır gun tnpta bulunan Ei•enho,ver, baş. 
sinin son derece kalın olmasın· görmektir.• • kan ırcildiJi takdirde. Korede 

· tı 1dar• J\unıtunun harbe daha sür'atle nihavet ve-dan dolayı sık sık takılırlar. Ye 
nı \•aıi!e.si Sir Rupert'in Avam ıçıklamısı . recrk \'e yeni bir dünya harp 
Kamara~ı Uye!'i kalmasına mlnl Avrıcı dün D. P. İl merkE'zı tehdidini 1iy11df"~iyle ızaltacak, 
teşkil ,tmemektedir. gaz,·telerf' ~ônderdiği bir açıklı- '·Azıh bir liulh ve azimli bir u. 

Diğer taraftan dünya çavdar 
rekolteslnd~ yüzde on ni~betin
de bır dilıllklük kayd,dilmesine 
ratmen Yalnız Türkiye bu re
koltesini de eski yıllara naıaran 
vOzde on nlsbetindo arttırmış 
bulunmaktadır. Komünis tle r A m erikan 

mıda .oilnlcil grup toptantı~ını derlik programı hazırlayacağı 
imzaları alınmak ve yoklama ya. \·aadinde bulunmuştur. 

Harpten evvel TUrkiyenln 11• emniyet teşkllitına 
nelık bulday ı tihsali vasatı o- s ızdılar Amerikayı yapı lan ihraca t 

azaldı 

Tiraret Oda~ından verilen res. 
mi bir i•tıtıstlğe ıöre Ağustos 

tün memleketin en l'anh bir mil- erken, yaşlı, sişmant'a bir zat •- Bö~·le yapma,alar dı me~ 
da(aa kale'ii di'.\·e tellkkl olun· ııt:eldi, Bankanın önündeki kal ~PlA kur'aya müracaat etseler 
mısı Uır.ımdır, her cllıetle ıüve- dırıma baAdaş kurdu. Kararı şuy ve)'a sıra numaralarını bizz.at 
ne liyıktır. du: 1 ekim çarıamba rilnilne ,-erseler bu defa da biz şüpheye 
Şark vi13yetlrrtnılzln asayişi kadar orada bekliyecek: ııra~ını dü~üyoruz: acaba bir kayırm& 

bakımından blriC'ik tehlike, :.n- kimseye kaptırmıyacaktı. Ban oldu mu diyoruz• diye İzmirliye 
ka broşür ve illnlarında müra- e ap v d. 

"~k siyası partlltrlmlıden gele: caat sırasını nazarı itibarı ılı· e~eniz:i~i~· Banka~ında memur 
bılir. Bunların ıuursuı mahallı ca"tnı bildirmiyor muı·du? İşte 

ı iktld h n ına ı 6 olan Ulun boylu tat: 
unsur arı,__ ar ırsı am ' ilk müracaat onundu bekliye· •- Hem canım, dedi, bu u-
lıpkı Ahdulhamlt ıthl, ,arkta cekti. ' 
a~·ırıC'ı cert'.\·ınlar yaratmık '.\·o- Hakkı Yi~it gibi dü~ünenle ıulün iyi tarafları dı var. Bak
lunu tutablllrler ,., hiç yoktan rin epeı·ce oldu~u öJ1.leden !tôTI ıanııı iki günün içinde hep doıst 
h 1 k t •ı k lkı ı ' olduk. Anlaıtık. Hatıl ileride .u~unıuı u ıı_rı mae ·ı k$':. ra ıdımakıllı anlaşıldı. Gelrn 
hılırlrr .. B~. neli istidatların o duvarın dibine tömeliyor; dıha tvlerım.ıze yerleitJ~imız ıamın 
kunden onun: ıecllmtzıe, ml'm-, evvel gelenlerle kı~a zamandı mıhıllece yapıealtm!? i$l~ti bi
l~kttin varlığına k~rtı rn ıtır can ciğer kuzu dJ'llmı~ı l"llu' erl le ıorüım,.Je başladık.• diye i$i 
hır ihanet ve clna)et ~lenmlı yordu. Gaı-e bil'!i~i mühım ıty! tatlıyı bafladı. Sonra ,;yah mın 
olur. !Hepsinin ~ ~ı:-~i bir eve ııhip toJu orta Y•ih bir hanımla ko-

Harici dii!!manın, halkımız arı- olmaktı ''e bu onların tam ml nuıtum. Sırı numara~ı Onde bu
sında ·~·nlık, anla1$maz1ık. nlrak. na!ilyle anlasmalarına yardım e· lundutu iti nbir ev alabilecetıni 
tıkarma~ı. kötil tmtlltrinln grr-,diyordu. Derken kadınlar, renç umuyor ama onu dilşündüre-n 
çekltfme~i 1çln başlu·ı ıillh dl- kızlar, delikanlılar. mütekaitler. ~eyler de var. :P.fesellı Bankı'nın 
)'e kullandı,tı bir ıı:ırıdı, birim memurlarla 60 . 70 i buldular. tapu maı.raflarını, !iU ,.e elektrik 
,·a1j(tmi1; bu nevi t'ıııaıh meml•· Vakit ö.ı?le oldu. akşam oldu, re Eaati masraflarını yeni sıhiple
kt"t divaları kanıJıtrıında pırtı ih· ce oldu. Bu mevsimde geceler rlne yükl,m!'sinl hie de doğru 
tıtarıannı ve iktidar hın1arır11 naıı;ıl rutubetli, nasıl yapı$ ya bulmuyor_ Le\·ent evlerinde böy 
unutmak ,., samimi bir mitli pıştır bilirsiniz, üşüdüler. üsü le yaıımımışlar. ~tu1jp bir ıenc: 
birlik yoliyle hıııur ve istikrar diller, amma urumadılar, rahat' r- O Yaman Belediye ile ol"tık 
yaratmaktır. ~lemlekttln huuır etmediler, ımma katlandılar değillordi. Bu yollm bi!•mezler 
ve aıııayiş dılvı~ını hılletmf'k \'e Sabah, o sokaktan geçenler, bu ' di• dedi. Gülüştük. Yarba)·: 
harice karıı korunma tmkinJa- acaip kalabalıaın böyle erken·, r- Bir de. dedi, evlerin tapu 
rımızı sa~lanı1a$hrmak lt'ln muh d~n ne. sebeple toplanmış ol~ ~uımelesl yedi gün içinde biti· 
tac buJundutumuı ,·ısıta: Top, bıle~e~ıne pek akıl erdırememıs rılmt~~ !atış~ .feshedılecel:i 
tüff'kten ı;ok e,·,·el, ~h·a'lif ııılh l'rdı. ~a~d'".: ~·ar kı, bııi hır. hay~l 
•e huıurdur. iki tarını ılya.t il- Zaman, hele böyle inli· düşünduru,·or Tapu daır•lerı-
derlerin kafaı;ına hurur ,:e asa- zar Anlarında, yürümek bilmi nin hali malO.m. Ya i~imizi bu 
~'iş duygusu girel"ir, htr ı,in te- yor. İnsanı üzüntüden deli eden müddet z3rfında yapmayıverir. 
meli hallrdilm1$ olur. o tamın o tempo.sunu yıvı$1atıyor da ya ı,r~e~• . 
Türk millell htilün kuvvetini müs- "aşlatıı-or. Amma. dakikalar yıl Dınl.,em vaktim olsa. dertleri 
bet lşlert ha11rrdrr, hür dünya. kadar urun da olsa, yine ge<:iP bitecek .~i~i d~2il. yeda ettim ve 
nın lopluluğu içinde birin<! de- gitmde mahkQmdurlor ya? Ve ı-olda duşuodum kı onlar bu ge 
recede bir rol oynayaC'ak, ka~t- böylece dün, yani ııh günll de ce, t~ . .sab~ha k~dar. '!'üstıkbel 
liilna çıkan müstesna ftrsaltardan sona erdi. evl,rı üzerınde kım bıhr ne mev 
31aml dtrerede lı;tlrade edt'cek Son relenlerle beraber. sabahı zular bulup konusacaklar! Sabıh 
bir hale gelir. R,.rşeytn esası bekliyenlerin ~ayı~ı 144 olmuş· ola h:rrır ola .. 
olan huzur ,.e l'mnt)·ttln hlsımı tu. Bunları 60 kadar kadın, ~-..;;;;.;.-.,...;;. _____ _ 

mUtebakisi erkekti. Yaşlı genç. H d t hAd' • 
böyle•• keıl•dllmlı olur. sivil. asker, memur, e<naf omu• u u a ıses ı 

Ahmet Emin YALMAN omuza, içiçe bir kalabalık. (Başı ı tn~ldt:) 

hAdi~tY! re5men muttali ol· 
mıdıfını, ancık tahkikat ev 
rakı tetkik edildikten so~ra 
notamızın kaleme alııuı:-=a, 

tını ve bu hususta bir teblil 
ne~redilecetini söylemekte
dirler. 

Hilton oteli 
( Bııı 1 incide) 

Diğer taraftan Hllton otelinin 
dekorasyon işlerini tetkik etmek 
üzere Hilton müessesesinin is. 
tanbula ıönderdığl Mr. Willlams 
şehrimizde Bedri Rahmi Eyilbo# 
lu ile tema~a geçmis ve ıanatkl
rın atöl)·esini gezmiştir. 

}ı.lr. Williamı bu hususta ken. 
disiyle görilşen ıaıetecilere de
mlıtlr ki: 
ı- latanbulda böyle milkem. 

mel bir atölye göreceaiml tahmin 
etmiyordum. llayret ettim. 

Biz; ~ladritteki otelimiz için 
mahalli san'atkArlardan istifade 
etmek istemls, fakat bulamamış. 
tık. O zaman dekorlarımızı Ame 
rikada yaptırmıştık. Halbuki Bed 
ri Rahminin atölyesi bu işleri ya
pabilec.k kadar mükemmeldir.• 

Kanser araştırmaları yapan 
bir eczac ımız 

* Hlkbe burada bitsin de. brın 
dan sonrasını bizzat ben anlı· 
tayım. 

Saat 22.30 sıralarıydı. Onları 
ıörmeh ıittim. Kaldırımı baı 
tan aıalı dolduran bir kalaba 
lık teıkil elmlılerdi. Beni ha 
rarotle 'karşıladılar. ilk önce ya 
rın sab•h (bugün) için aldık· 
!arı tedbirleri sıraladılar. ilk " 
ra numaralarından biı ine !!iahip 
olmanın bahtiyarlığı lçilıde bil 
tün çektiği külfetleri unutmata 
razı gibi görünen harita yarbayı 
Kemal Çeımtoaıu arıdıkile· 
rln sözcU!UgilnU yaparak benim 
le konuştu. Dedi ki: 

).'ine Bulgar s!firinin Dış 
işleri Bakanlı~ı umumi kl· 
tibi Cevat Açıkalını ziyare
ti de mutat ıiyaretlerden bl· 
ridir. Bu husu•ta en salibi· 
yelli bir ıahsiyet, sefirin 
dnet edilerek kendisine ten 
bihatta bulunulduğu yolun
daki haberleri tekıip etmek 
tedir. 

Tahkikat enakı geldikten 
ıonra hüklımetimiz tarafın· 
dan siddetli bir nota veri!•· 
cektir. 

Bir mektup 

•- Her şeyden ev\-'el bir ko 
mite ~e1:tik. 8 ki~ilik bu kamı· 
le. ıurad• gördü~ünüı 144 ki 
şinin haklarını müdafaaya me 
mur edildi. İlk olarak bazı preı1 
ıip kararları aldık- Meseli ıa 
rurt ihtiyaçlar için iıin veril 
mesi: gayri muayyen saatlerde Son Hıb~r ıazttes:i sahibi Hay. 
yoklamalar yaparak name,·cutla r 1 Kbı;dağ'dan asaRıdaki M( ktubu 
rın tt'kerrilr halinde ~ıradan aldık· 

Uımanların aylardanberl bu 
topla attı denemeleri yaptıkla· 
n bildirilmektedir Fakat umu. 
miyetle bu atışlarda atom mer. 
miler; yerine alelade tipte cep. 
hane kullanı!mı,tır. Uzmanlar, 
bu topla nrlne göre her iki tip 
le c•phane kullanmanın müm· 
kün oldufunu belirtmislerdir. 
At.:#1 topunun çapı 280 milimet. 
redir. Bundan Birleşik Amerika 
Atom enerjisi komisyonuna bağ 
1ı bilginlerin atom mermileri inıa 
!inde kaydettikleri terakkinin de 
reCesl kısmen anlaşılmaktadır. 
Yeni tipte sil.\hıb atıs menzilı 
giıll tutulmakla beraber, bu çap 
ta topların aahil mUd3faa ı~lerı
ne bılhasaı el11eri§li oldu~u zan 
nedilmtktedir. Denemt'ler sıra
sında, •ynı tıptı deniz toplan 
mevcudiye!Jnden de bahaedilmlı 
lir. 

!arak 135,690,000 buıeı idi. Bu - Vaılngton, 30 (A.P.) - Mer
ı·ıiın mahsulil i•e 22~.000.000 bu· keı haberalma servi<! CCIAJ baı 
ıele yUkselmiılir. Bu miktar ge kanı General Wılter Bedeli 
çen •enek! bııJdıy rekoltesin· Smith dün gece verdığl bir de
den de 20;000-00o buıel fazladır. meçle komlinlst aajnlarının bu 

Bu ~e~.ıceden fazlasile mem- teşkilAta ve diğer bütün Ameri 
nun ~orunen Vaşington ıesmt kan emniyet teşklllerine ııımı, 
şahsi) elleri Türklyenin hububat olduklarını ıannettlğinl açıkla
rekolte~inde'ls;i bu hayırlı artışı mııtır. 
memle_kete ıon yıllar urtında Bu demecini ıenatör Joseph 
bol mıktarda modern tarım l- Mc Cartby ile aenatör William 
!etleri \'e traktorler sokulmuş Benton ar.,ındalti bir dlvıda 
olmasına atfetmektedirler. ıahitlik ederken veren General 

pılmak suretiyle 40 üyenin ~şti
rak ettU:i ve bu f;uretle tkserıyr. 
Un temin olunduğu anlııılarak: 
grup Uyelrrinin arzusu Uzerine 
toplantı a~ılmıştır.• demekte i~e 
d•, Zlı-a Şakir Soku ile Sıhri 
Taşkının saat 19.30 da ırupun 
hitamında geldikleri or•d• bulıı
aınlar tarafında nsöylenmekte. 
dir. 

Urıwlann gid i topl an tısı 

ayında limanımızdan yabancı ı inci Ordu Sıhhiye deposun· 
memleketlere yapılan ihracat da vazife gören kıdemli yüzba
yekQnu. geçttn yıla nisbetle 3 şı Eczacı Rahmi Argun, kan"er 
mil~·on liralık bir fazlalık göster me\'zuundakt çalışmalarını, for
mektedir. müll•rlyle beraber Amerika mil 

tardedilmesl: listede ismi l)lnp Gazetenizin 28/9/932 ıUn v• 
da çocuklu bulunan ve --a bur2· 40a3 sayılı nü.-.hasında 3 inci sa. 
dı bekliyerniyecek kadar ihtiyar, hıfe 4 üncü sütunda Ankara mu
hasta v.sö olanların yerine baş h;bırinize atfen, $ahsımı ılgllen. 
katarının beklemesi: kim;enin dıren bir ha\'adis çıkmıştır. Bu 
ııra numarasını atlamasına mü h!vadisin matbuat kanunu gere
saade edilmemesi ve yeni ıeıen Rinc@ ı&alıdaki şekilde tekzibini 
İP.re sıra numarası verilmesi bun rıcı 'df'rin1. 

Tarım BakanlıJının verdill Bedeli Smith. kendl!lne sorulan 
malOmata i6re Türki)·ede trak- bir ıualı cevaben: 
tör uyısı dllrt ,.ne evveline <Evet, idare ettltlm teıkillta 
kıyasen tam 20 misli artmıı bu komfinilUer ıızmıtlardır.• demiı 
Junmaktadır. tir. 

Diğer taralt•n Misbah Uraz \'e 
arkadaşları dün gece g~ç \1akte 
kadar aUren son toplantılarını 
ilimi açıklanmayan bir Uy,nin 
evinde yıpmışlırdır. 

Geceki toplantıda yapılan se
eimlerde reis vekilliklerine a\'U· 
icat Ferzan Ara!, profesör En,·!'r 
Berkman ıosterilmiılerdır. Ka-

Bu m'yandı, 19~1 de Ame. it kanser ıraştırma merkez;ine 
rik•l'l yapılan ihracat Ağustoı göndermiı bulunuyordu. 
ayında Ll32,078 lira lutarınd~h Amerikada 8 hastane !le te~i 
ken bu yıl 1 'llı ı)·da 4,044,297 ki me~ai eden bu k:ıınser merke 
lirayı balit olmu,tur. . 

Dl • 
1 1 

lhr 
11 

u, Rahmi Arıunun çılııma]arı. .,er ıra tan aı; ma arı. , 
mıı arasında en baş mevkii nı dıkkate ~ayan bulmuş ve tıt-
3 458 000 lira ile ham afyon te; I bıki neticelerinin de kendilerin• 
kil etmektedir. bildirilmesini istemiştir. 

Iar meyanındadır. Hldis.e, gaz~tenize ık~ettili ıe-
Yarbay sözlerine devam ede kilde değıl, altı ıy evvel mabk• -

rek: me karart\'lt kocasından ayrıl-
•- Eminönü polis tf'şkllAtının mıs bir Bıvanla. baika bir huıu. 

bizimle ya~inen ıllkalanarak ı ı;un ıydınlanma~ı için birlikle 
herhanei bir hldlsenin vukuun:ı 1 karakola tılırılmımızdan ibaret
mAni Oımasına çok mUteşe.kid ı hr. !\e bir tahkikat ve ne de blr 
riz· dedi Bu esn!lda dı,Cerll'ri ııffttme bahis mevıuudur. Dula 
de söze karıştılar. Önünd"ki •~ saygılarımla. 
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\~\ T. C. ZiRAAT BANKASI 
ÇiFTÇi 

TASARRUF HESAPLARI BİR TA$LA 

lek p/a}, otoma/il 11lt1J tkjiştiren . ve s1J11 /ç~t 
Jj devirli p/4,f /arı çalan motlelle,ı l't1rf111: 

IJE/J()5/i J4tf ôlf IY!ffltf 114/ff"IEAJI. 
Rız;p'1ş• yoJu.şv #i/as höt/l lstt7nbul 

Yol. Yol. Yol 
-----_.-.--~ 

Muş'un yolu 
artık yokuş 
değildir? 

(Bap ' üncüde) 

rurtgezilerınin uçüncusU (~e 
en uzunu) da boylelikle sona 
erdi. 

* Bu notların neşri tamamlanır-

BORSA 
İst. Borsa ının 30.9,1952 fiatlan 

"'' ,, 1:111'41 il 
7DO .,o 701 l S t n 

1 OD ar :: ·o :: o o 
100 Fra 111 r ann o 80 o.so 
JOO L ret 4 l 80 4'.SO 

ıoo 1n ere frann 64 Ol 64,03 

100 Florin 'i:S 68 'o '78.ds.ıo 

ıoo Bele ka fruın li!!O r;.110 
100 Drahmi 1 876 1171 

1 1 1 • 1 • , 

- _ _J ____ ı .. . •• . - -. .. .-. -.. - -.-

ikramiyelerinin 25 Eylülde yapılan 
birinc i çekili_şinde kazananlar: 

bırı, 

dıseri, 

Elt:nrnanlarile birlikt• 

2 T R A ~ T ö R den 
Akhi.sarda No. 2320 he!ap sahibi Alı'ye 

Çanakkalede !\o. 14 H. sahibi Mustafa'ya 

10.000 lira: · 
Ermenakta No. 33 hesap sahibi 

Ali'ye çıkmıştır. 

1.000 lira Kazananlar: 
Bodrumda No. 3 hesap sa hibi Hüseyin, 

Hendekte No. 37 hesap sa hi bi Salim, 
Hendekte No.118 hesap sa hibi Hüseyin, 

lzmirde No. 158 hesap sahibi Ahmet, 

Ka romondo No.38 hesa p sahibi Mustafa 

ikinci çek i l iş : 22 Aralık 1952 de. 

N İYİ, EN ucuz 
f(URULUŞU ken, Amerıkanın )Ol da· 

\a ının halimde ön planda rol 
O) nam ıs bulunan Mr. l\!ac Do· 
nald'ın bır sozünü naklede
) lm. 

:\lnc Donald geçen yıl mem
leketimizi zı) aret ettiğı zaman: 
•Yol davası. ancak halkın bu 
da\8) ı benımsemesi saye inde 
hal yoluna girer. Ne ithal edi
lır, ne de taklitçıllkle netice 
'erır• demiş \e mı sal olarak 
da Habc lstan'ı gostermiş. 1-
tal) anların Ha be ıstanda ınşa 
ettikleri bütün l'Ollar, bakrın· 
sızlık "e alfıkasızlık yüzünden 
ı:amanla silınmiş gitmiş ... 

100 Cekoılonlı: kur. 6.50 S 50 

100 ı. ... o Kor. 54 12 60 64,12 SO 

ESHAM '°E TAHYJLAT 
"o 7 FAİZI.İ TAllVİU.ER 
Sıuı • Ernnm J 21.00 

21 50 

23 9.S 

90 
- ·o 
• 3 '!I) 

= -ı=·=·~· •••• Sodan Safa, 1 - .Anopa ba0 ehlr 
lermdrn b r 2 - .Aıuı ıın. 3 - 'atlln 
" - l:ahd b - t ııı:ıç il - .... 

7 - 1clııde ruıel ko o ıı b r ol nra 1 
bu o un unrts b lunaıı. 1 - ll •ınıı 

' aft par ı n ıı 1 ,.,. • 

Ç A PAMAR K~'ı 1915 

Bugun Türkiycnin bazı böl
gelerinde pulluğu tanımadan 
karasapandan traktör devrine 
atla)an Tüık köylüsü; bir yan· 
dan da henüz kagnıyı bilme· 
den, hay\'an sırtından otomo· 
b le atlamasını öğrenmekte \"e 
h· ~atını her bakımdan degişti 
ren bu terakkiyi tam mfınasilc 
benımAemektcdır. Türkiye'nin 
on b'r bol"'e mUdilrünün cm· 
rındeki mühendis 'ie amele or
dusu kadar, halkın da var gü
cu ıle yol davasına sanlmıs bu
lunma ı. da\ anın memlekete 
malolduğunun en büyuk deli· 
lıdir. 

sos 

(•) Mevl"Ut plana göre eri· 
ıilmek istenilen rakamlar bu 
•erinin 5 t) liıl 1952 tarihli s:ı· 
) ımızda çıkan ikinci yazısında 
' erilmişt i. 

Afrikadaki 
Amerikan 
tisleri ne 
vaziyette 

<Bası 4 üncüde) 

nısletmeğı tasarlamışlardı. Bu 
lsler ıçın 290 mılyon dolar sar
fedılecektı. ise gırişıldıkten son 
ra Fransız ha\ a üslerınin bü
yuk Amerıkan bombardıman 
uçaklarını alabilecek şekilde 
ııcnişletilmesınin mümkün ol
madığı ı:1iı'Uldll \'C bundan son
ra beş hava üssünün in~asına 
.karar verıldi Yeni üslerin in· 
~asına ba,.Jandıktan sonra üs
lerden bazılannın yeri de~işti
rıldi. F'ran ızlarla )apılan mü
ıakereler çok uzun sürüyordu. 

Afrika~a gönderilen inşaat 
malzeme ının bir kısmı tahrı· 
bata u radı. Bazı malzeme ça
lındı. ~uk ek ye\mi~c alan iş
çıler iş ız kaldı veya adi ışlcrdc 
.kullanıldı. Yapılan en son tah. 
minlerc nazaran beş hava ü sü 
Amenka~ a 500 nulyon dolara 
mal olacaktır. 

Afrika üslerinin 
Askeri kıymeti 

A mcrıkan strateJı~tlerı Auu. 
pa \C Asya kıtaları üzerin. 

bulunan üslerden maada bu kı
talar dı~ında da hava üslerı 
) apmağa ehemmi) et \ermekte. 
dırler. Grocnland'da, Bntanya. 
da ve Okına\'a adalarındaki üs
lere ıllvetcn büyük masraflara 
katlanarak Afrıkada da üsler 
~dpmaları bunu go termekte
d r. Du man roket sılAhlarının 
tesır sahalarından uzaklarda lru 
rulan bu usler bır harp \'Uku

unda Ru yanın kalbgahına ta
arr z. edebılme imkanını sağla-

112 80 

lllU De 170 u 111 00 
:Kall:ın a I 111 00 

1'a k ııma J[ 111.00 

110.110 

T 111 00 
111 00 

ııo oo 

27.00 

e :ıı ll datu 2100 

e ı D :;rrolu ıv ıı o oo 
,..,, ıon D Yo111 v ııı oo 

10.S 90 

10140 

19:;. Z raat D. IV 101 00 

"o 4,5 J.'AİZLİ TAHVİLLER-
19i9 Talı" 103 00 

RAlliK HiSSELERi 

ll• J.:u Dank. 
h l:lnh11 .N. 
Tapı Xrfdl B. 
T. Tıearet n. 
Ara'ııı clmıııto 

=:ark De.trme ı~· 

Oımanlı B. 
Ob! rıısron And. 
._ SO but A.nd, 

::n oo 
11.10 

ı:ıııo 

ns 
1300 
HOO 

72.00 

lC?OO 

12.00 

PARİS BORSA 1 ALTJN FİATI 

T brıdııı Atı. rı • 1 - 1nco b r 1 
ıaııt.• 11h:.b • 2 - .... 3 - n r hdın 
adı. 4 - Xua uman. 5 - ~tfı l b r 

111. 6 - ll.U:~: B r ıı da. 7 - Za· 
n:anın kmmlanndııı; Cot iri. 3 -

Al:dtn'ı adı ınıulaa b rl: Talı kara 

DÜXKO BUL'WACANL!ltl BALLf 
So'dan f'ıta: 1 - Gııı; Yamı. 2 -

Abadın. 8 - ZıT1dt 4 - 11 k: .MI. 

6 - 2'1; U. 6 - .Uılo. T - Sen•t 

8 - Atinı. 

Yukarıdan AşaJ~a: G dn: "I. ll -

1an. 3 - Zan. ' - Bakla ... 6 -

DERMOJEN 

Yad: Ade• 8 - Adem: A.U. T - )la ~ u~ B~ u~ Al~U , ~Ti~ 
8 - An: Btl&. / F .. ftlll. Ffll4fffn, tırftft. .. lt 
~: CIBAN EKZEMll ~l'l$iKl.ERE K/111$/ 

1 Ekim 1952 - Çarpmba 
ISTANBUL iyi malın reklama ihtıyacı yoktur 

l{İB -AR 
1:,s7 .Atılı: .,. ıırorra.m, ıa oo lla· 

bu•". 13 15 Rad10 ulon erku ruı 
koııaerl ı: 411 Sart.:ılar (Pl.) a,ıs 

Dacı mtit:ll (Pi.) ıc :ıo Turk6'u• n '. 
eyon han'arı cPı > ıs,oo xaııınıı . ııııııı .......... TUVALET SABUNLAR! •••••111.,,.~ 

)(.. 

....... •• 

NE iSTERSENİZ 
(What You Will) 

Komedi 2 Bölüm 
Yazan: 

W. Shakespeare 

Çe\•ircn: Orhan Burian 
Sahneye koyan: 
Muhsin Ertnlrul 

Çarşambadan başka her 
akşam saat tam 21 de 

Cuma, Pazar matine 
saat tam 17 de 

Telefon: 40276 

Yeni Nejriya t 

Kı) nak 
1 Elim 11n11 (ılcmtt ır. Bu unda 

X. 1llıan Etrl:, Cah ~ :Kıllobl, ALI · & 11· 
hın, Ctrhun .Atuf Eanıu, :Sa:araıı • ·•· 
ııln Ti ı ... ı lirltrl nrdır. S•nelerdır 

1 cı\:aıı Xı:rnak ı o .. u;ueulınmın taniJ"ı 
edtrıı. 

1 

VATAN 
tLAN FlYATLARI 

Bashıs mattu 25.-
2 net sayfa santimi 4.M 
a UncO • • 4,-
4 üncü • • 3.-
()lo sayfası • 2.~ 

( J) k o alwı 
(l) d lu 

'91> 000 l'r. 

400 Fr. 

U,00 Acılıs n turkultr ıs.ıs 7a· 
ul ht1ttl 11>,00 Habtrltr U ıs taı 

eııerlerl, 19,30 l'onuıına lG,40 Sarkılır 

Okn,.an Akil• .l.rtun :ıo ıs Radro ra· 
ıtı.uı ::o 10 li:'L@a u!ı r hıbtrlerl 20,3.S 

Rad10 UT&!J'oııı 2 ı,.o Gıee konu 
(l'J.) 21 40 Haf anı.a •lrt on. (Pi ) 

22,00 Sarl.:ı!ar Ok T•n İrfan DoZnııoı 
:::?,20 :Eono• !?. 30 Taylı udar a 
uı .. erleri 2%,45 Habo er 23 00 1'.am 
b!J"o - :Sorıa n pro:rım ar -3 07 Daıı. 
•• eaı m ıj}i ırı) 23 4S lJ ı ... (Pl) 

1 011011#1.U • • Mahlı:eme. tcra, tapu, 
TENtEllfLEIN#I noter lllnlan 11ntlml 2,M SERBEST Ph• ASADA 

DÖ\'iZLER 
::ı,oo Kıııaıııı . ,,,. TElfCİH EIİNİZ '--------.',,. 

S trlın Loııdo11 
S ırl n efekt t 
Dolar t•k •r 
Do!ar •fek f 
Dolar N. Y. 
lnı re l'r. 

ıı.1s-ıı.2s 

20.,0-10.&o 
,~!?-433 

'33-4BS 

'38-4i19 

Tl:L'\ lE tl !\ 1 \"E:JtStn: 

:o,ıs ı.. ılı u ı.ıuık llıtı m~llfl 

(l'J.) ::ı,oo Xıpın11. 

' PİYASADA ~TILHAICTAINI 
• ..;;.-, IC...,İY-,-~-.. -T-IŞ_O_E_/l_Ol_U__ 1 A T A N 

· lıll!NIR SAFllA ve OllTAKLAlll Nüshası 15 Karuıtur 
- ÇiÇEK PAlARI 40·1$TAN•U' • boo t "rııu T'Gr'-•.. H&ftcte 
~.,.. . 

103-103.SO 

SARRA FLARDA Al.TIN 
43 GO 

l!,IS 

50'75 

17. JS 

577 

1 ndan ıut 17 dı ıub t ıdılm ' r 

Amiral l\lc Cormick 
yarın geliyor 

Atlantık Paktı Kuzcv bölgesi 
Ba~komutanı Amiral Mc. Cor
mıck, yarın Ankaraya uracak
tır. Amıral, cuma gıinü aehrimiz 
de beklenmektedir. 

ASKARA 
'l',~a .1.~w.a ... prorram, 7 30 :v e 

Ann, 'l',aı l>tfe!l ııarea'ar (Pi) 7,.ts 

Habultr, 8 00 Sarkılar (Pi.) 1,28 Ha· 

n raııoro, ! 80 Co il mt odllrr (l'L) 

11,00 Glill 11 pro:runı u bpaııı ı. 

KAL~IODA 
Dit ılrılannı ı\uh:aJ keser .. r.cuhıneıerdea ırııyıa11. 

ız ıs · ı· ao Aıl.tr uaU: 
12,U :lltnı!tke• ııı ıtl&m, 12 20 l!em Z A Y 1 

leb e ıellm, 12,30 Sarkılır, 13 00 :M 
s. Arın Te habtrln, ıa ıs llazlk 1 •Öğretmen kimlık cuzdanımla 
crı > ı:; :ıo ö. ~ rut u, ı:: •s llıJuı. birlikte nüfus kimlik cüzdanımı 
Pi) u o elan raporu, AkJam pror zayi ettim. Yenilerini alacağım-

rımı n J.:apan 1' dan eskisinin hükmü yoktur. ,,. 
G.; Aeılıı ııro.ram u ll c A)arı Bursa - l n .. göl Kulaca köyün· 

ı 700 6arl.:ılar O karınlar Bed a Yali.ırak den Kasım oğlu ll. Te\·rik (,'an· 
Abdu'lıb ö.man, 17 •o Danı mliı jı dır. • 

(Pl) ıeorı llu ,. ı ,to lluıı CI'I.) - -----------
ıo,oo M. S A:ran u lıalı.rler, ısı.ıs muzık CPL) 15,ı.s Ze1btkler re~l:ror, 

Tanb en b r T•ı>rak 111,!?0 I'uo clob?.. lS,,5 l;arkılar 16, 15 Flut ıolol.arı 

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

Mide •e BaRırsak hastalık 
lan, Basurun ameıiyatsı2 
tedavlsL 
Nlıantııı - Rumeli Cat. 
SHİD ı\parL Ne. t. ftl: 
113433. 

maktadır. lu Cl'l) 19 ~o Koron aaatl 20 ıs Rı4 16,30 Yurt Lur'kulerl 17,00 Danı mllıl· 

TO nıe • 1 20 O Kumı faıh, 2ı 00 Xo fi (Pl) l; .O fi:onu.ma 11 O karadeıılz 
Amerikanın clındc, bir kıs- noımı :ıı ıo M k 2ı,ıs Xonoıma hanlan. lô,'lL ";arkılar ı ,ıs Secme imtiyaz sahibi : Sİ~AN KORU•, 

mının ln~aatı tamamlanan bu 21 30 Sarkı!.&r Okann )led ha iıımıuı tanıolar (P > ı :ıo Yurt t rkU!erı ~t'ıriyatı flllen idare eden 
muazzam ha\8 üsleri bulunduk .2.00 Dans m •ı c rı ı 2z es 11. s ısı oo Haber er D.I s G•no fıt dı•!ar \'azı tıleri ftl rsul Müdürü 
ça SO\JiCtlcrın Batı Auupaya Ayarı To hıbu tr :a oo l'ro. ım " 111,45 Operada b r cecı (Pi) ::o 15 1'1ELİH VENER 
~e Yakındoğuya teca\UZ. etmek kapaıı11 Rad,-o ı:azı•ut :ıo·o Sn en ıarkur (\ AfAN > Gazetecilik \e 1'1at bı 
içın çok du~uneceklcrı muhak· 20 ,s Konu• a :o s Strbtıt 111• I ac!hk T, A. ş. _ tstanbul 
kaktır. IZMlK 2ı oo Sırkı!ar 2ı J o aa h.lbulerı VATAN MATBAASI 

B. AKSEL ıc a ..t. ı ,. ııroıram ı o Hatıı l'roıraıntc.r "e kava , 

Bir olılı 

Ot •1lılı 
•ıtı •rlılı 

laellk 

&.10 t.lr• •. oo ı.ın 
12.00 • l&.00 • 

n.ıo • &1.00 • 

u .oo • 14.00 • 

Ot&&A T: 
8u.ı.a1H l lSD4nll• eYnlı ff FL 

lllaı • ttn4ilala. .cıu-ıa. iM• 
olumu. lllala rdaa ..-.ıuec la. 

.... .cıııı
ABONl!:U:KIN 
OlUATİNI!! 

Adres dettıtt1111elı lltenildt 
tı takdirde 50 kuuılalı PM 
ta pala ıcönd•rllmesı rica 

ttlnnar 

>Ul\TOR --llıııı 

Raif Ferit Bir 
Verem H ·DahiU llu tahk 

lan Miitebam 11 
Muayenehane Besilı:tao 

framvay Cad. Emniyet San 
dığı yanında No. 12. Td: 
84395, Muayene 17.19.5 E• 
Valı Konağı Cad. No. 33 
Ba~aran Ap. Kat ı. felefon: 
Ra684 

HATAY YAGLARI TORK 
ANONiM ŞiRKETi 

« H. A. Y. A. T.,, 
Hiueclarlara ilan -

Ticaret Kanununun 381 ve Şirket esas sözleşmesinin 45 nci 
maddelerine te\'fikan Şirketimiz hissedarları idi genel kurul 
halinde toplanmak üzere 952 yılı ekim ayının yirmi üçüne 
rastlayan perşembe ıUnll saat 10.30 da tstanbulda Dabçekapı· 
da Birınci Vakıf Han 27 No. ya davet olunurlar. 

- GONDEM-
1 - idare Meclisi \'e Mürakıp raporlarının okunması. 
2 - l.10.9ll - 31.7.952 denesi bilinçosu ile kar ve zarar 

hesaplarının tetkik ve tasdiki ve klr \'e zarar hesaplarının su· 
reti -tahsisi hakkında karar ittihazı. 

3 - İdare Meclisi aıalarlle MUrakıpların ibrası. 
4 - Müddeti biten İdare Meclisi Ba~kan ve aıalarile mil· 

rakıbın ve yedek murakıbın tayini veya yerlerine başkalarının 
seçllmesi. 

~ - İdare Meclisi Ba~kan ve aıalarlle mUrakıpların Ucret. 
erinin teabltL 

Hissedarlardan iıbu toplantıda hı.zır bulunmayı a.zu eden
ler duhuliye varalcl1:ırını ala~ilmek için toplantı gününden en 
az bir hafta evvel htmll oldukim hisse senetlerini veyahut 
burl;,rın tevdi edllmıı bulundu:unu mUbeyyin vesikayı te~ d1 
eylemtleri iktiza eder. tDAllE MECIJI& 



1GE~ kvllı 
~e(j'flt .... 

Yeı\i Dodge Otomobilleri ınınevl Dodge kıliteslo , 
nin timsıliQir. Dıhı pahılıyı ntılın otomobillerle 
mukıyese ettiğinizde. Dodge"u ıldığının şükre• 
deceksiniı . Çünkü Oodge dahı konforlu.. .. daltı 
eko•omik .... deha fazla randımanlıdır . Oodge·u 

tecrübe ediniı. hayran katacakttıntz. 

...... 

TATKO 
Olomobll, Laılik ,,. Makine 

Ticareti t. A. J. 
TıkJl>n '•hCHI k111ııı it. H 

12240 82241 ·lllg< TATKO • lslan,ul 
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N <ıax-~ 'f' 
."" u:,e.1:u 

z • 
I 

·. fJAZET"E · İLE B 'il 'PA'RASIZ 
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Yozgatta Saot Kulesi 
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Bir küçük lsvicre ., 
~~...,....,,~...; 

Akdağ madeni 
A kdağ Madeni, tam ormanla-

rı ar:ısında bir k:ısaba ... i
çerihlnc girdiğiniz .zaman kendi
ııizi beklenmedik bir alemde 
tmlursunuz. A~açhklıır, meyva
lıklnr ortasında yükselen ko
;n:ık t:ınJnda cvlu, t::kım takım 
azametli binalar, her tarafta 
~n·et ve zevk ıfade eden eser

ler ..• 
Burası uzun ıaman kendine 

~bsus bir hayat geçirmıştır. 
:Rum olan k:ısaba halkı, dünya
nın dilrt tr.rnfına dağılmı.ı, bo
yuna para kn1.anmıftır. Bır tek 
emelleri vardır: Akdağ Madeni
ne koşm:ık, o paralarla güıel 
köşkler, mamUTeler meydana 
ıctirmcktir. Evinin her tarafı 
mermer, ôyle çeşmeleri. ha
mamlan var ki eşine İstanbu
lun eski konaklarında te~düf 
edilmez. Zenginlerden birine 
alt hususi evde, hugün hiçbir 
tadile ihtiy::ç göstermeden bir 
ortamektcp nçılmıştır. Dı{:er bir 
ev, yırmı yataklı bir sağlık mer
kezi haline konulmuştur. Ak
dağ Madcnıne gerek mahalli 
surette knz.:ınılmak, gerek .1a
riçkn gelmek suretiyle akan 
paranın m"iktarını varın, siz kı
yas edin ..• 
Papa Eftim 
Kasabanın altında ucu bucn-

11 bulunmaz bir mağar:ı bulun
duğu sliylcniyor. Buna dair tür
lü türlü dfiancler anlatılıyor. 
Ba21sına. nslcn Akda~ı olan 
m~hur Papa Eftim'in adı ka
rışıyor. 

Mübadelede Rum hnlk, atla 

ya aglaya bu· küçük hviçreyi 
terkcdiyor, yerlerini, dlirtte fiç 
nisbc•tinde, Man:ıstınn Kayalar 
k::~rnsından miıba:dıller :ılıyor. 
Kayalar halkı çok çaJı~kandır. 
Gerek kazn mcrke:zJnde ve ge-
rek nahiye ve köylerinde Rum
ların bıraktığı yeri, kesif bir 
çalışma Ue dolduruyorlar. Bu
nunla be.raber h&riçten gelen 
paralnr durdut:u ıçın eski se-

viye muhafaza edilemiyor. 
Eski bir Akd:ığ Madenli Rum 

ailesinin kın olac Dip)a Roka. 
nın 1931 de Yunan tU1ellık .kra
liçesi olması, Akdağ Made.ni 
halkının aJi'tkr.sını çekiyor, bi-
. raz da koltukloırını kabartıyor. 
Bu Pazar Yunnnistandan ı:clen 
ve şimdi Yunan mebusu bulu-ı 
nnn eski Akd:ığlı, ka~bada es- . 

<Devamı lO unroda 

Alıdağmade.ninde ballı ile 

Sarayköy 

Y etiştirıne Yurdu 
Maarif Vt~kfıletinin yurdun 

muhtcJil ycrlerinde 'kur
duğu, kimsesiz 90cuklıır irin 
ycti~1irme yıırllnrından biri de 
Yerköy ile YOZ{lat 11raSlnda Sa 
rayköyıledir. Ekibimn Yoz. 
gala giderken l'u fcfknt mües
sesesine de uğr:ımıs, yurdun de 
terli müdürü Rf'yzi l'amir ile 
sevimli yavrular arasında bir
kaç Fııat ı;cçirmi~ir. 

Kimsesiz veya serseri halde 
ynvrulnnn yeti~me ve ·Okuma
ları için tonsuz bir gayret s:ır
feden bu yurdun faydalan öl· 
çiilc>miyecck bir dt•ğerdedir. Sa 
rayJıöy yctistirme yurdunun bu 
yıl l!iO mevcudu var. Hepsi rc
~id olmamış kimscsizlrrden mü 
tf'şekkil olan bu yavrular bu
r:ıda. ilkokul tahsili ı:örmrktc 

ve b:ıkılmııktadırlar. :Mürssese
ye ait 19 çocuk da hfılcn Köy 

Enstitülerinde okumııkt:ıdır. 
Müessese •bir veli mevkimde 
onları .reşJd o0lana kııdıır ta• 
kip etmektedir. ilkokul t.ah
:sili s&nunda öğretmenler ku. 
Tulu toplanarak, kablliyHleri. 
ne {;Öre, her çocuğu ycti~recğl 
branşı tAyln etmekte ona göre 
ait ol<1uklan mııariC müessese
lerinde yer ayırtmııktadır; 

Yctistirme yurdu geçen yıl 
19 mezun vermiştir. 

Yetiştirme yurdlan, mevcut 
kanunlar rnuvacebcsiooe çalış
mıılanncla baıı gfiçlüklerle kar 
~lrış1yorlusa da göroükleri hiz 
met çok büyüktür. Ç;ıh~mala
nna t'ngel olan kanunların ta. 
dili çok yerinde bir hare.ket 
olacaktır. 

Halen yurdun rnuhtC'lif yer. 
le-rinde H ycti~irme yımlu 
vardır. Bunlara bu yıl üç tııne 
rlııha ilave t'ı'lilttcktir 

Yozgata nasıl 
gidilir? 

A nk:ıradnn Kırteh ;re giden 
y(ll bur:ıya 18 kilometre 

me~:ıfode Yoıg:ıta tapar. Bu 
nokta ile Yozgat arası 100 ki
lomctrndir. Sryahat için l:ara
yolu tercih edilir. Yollar mun
t:ı:ı:ımdır. Ankaradan Kır~ehl
re til1en yclun durumunu ge. 
çen füıw:mlı.de i:z:ıh dmis1ık • 
Diğer yoJJnr vanta ile sey:ıh.ıte 
müsaittir. Çorumdan. Kayseri
dEn gelen yolJ.ıır dn yr.ni ya
pılmıs ve <inimi bnkımdadır. 

~ 
· .. 

' 

Ankara üzerinden ve dv:ır vilA 
yetlenlcn Yozgata titmek ko
lııylaşmıstır. Otobüs teie:rlcrın 
den ba{ika Yozgata gitmek için 
trenden de istifade edilebilir. 
Ankara ve Kayseri istikametrn 
den gelen trenler Yo2gatın en 
mühim kausı olan Yerkôyde 
dururJ:ır. Burada otobüsle.re 
alctarma yapılmak suretiyle 
Y01-1ıata gitDK'k k:ıbiJdir. 

Yozgatm, lıaza ve dvar vi
Jayctlerle muntazam o1cbüs se 
ferleri ile teması vardır. 

Sorgun, Yerköy, Akdof:maıle 
ni kazalarına .hergün iki saat
te bir, Çayıralan ve Çdı.erek 
kazalarına da zuhurat otobüs 
seferleri vardır. 

Yoı.g:ıttan Anlıaraya, Anka. 
r:ıdan Yo~ata Jı:ırşılılılı ola
rak, bc:rgün saat 9 da otobU~ 
ler kalkar. Yozgat - Çorum a. 
rasını'la da zuhurat otobüs se. 
ferleri vardır. YoJcular An.ka
raya 500, Çoruma 300 kuru. 
Şa taşınıyor. 

Sor:gun ve Yerköy otobüs 
fiyatı 300 Jıuru~, Akdağmade
ni 100 Jıunısfur. 

Elıibimiz 
nasJJ gitti? 

Kır~ehirde işini bitiren eki· 
bimiz Yorgala gitmek için An 
kara istikametindeki yolun 
18 inci JıiJometrt'sinde şimale 

saparak evveUı CiCf'kdaf!a, son 
ra da Yerköye uğramıştır. Bu. 
ralarda me,gul olduktan sonra 
aynı yol Uz.erinden Yozgata var 
mıp•• 

I 

.Suaylıüy l'eliftinae Yurdıuıdakj yavrular müesse&eye alınmadaa evvel ve alıDtlılıtaD ı;ooraki Wa)letlui)'le 

rı 
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Yerköy, yıldırım 
hıziyle gelişiyor 

(Baı.;ı t üncüdt) 
çok sebz.c de yetiştiriyor. Sıtm:ı 
yüzünden kesilen çeJUk zinıati 
·yeniden başlamıştır. 

.Kauıya seksen traktör girmiş
tir. Ziraat Bankasının ikrazları 

• iki milyonu n~mı§tır. 
·su ve 
Elektrik 

bundan istifade ediyor. Kuru
lan Mustnfabey köprüsll, kırk 
köye ait nakliyatı kolaylaştırı
yor. 

Ycrköyün 8 oteli vardır. Bun
J:ırın araSJnda İpek Palas oteJi 
iyicedir. BaŞlıca yemek ycne
'ttk )'er, istasyon büfcsidir. Bc
Jediyf'ye 26 nakil vasıtaSJ :kayıt

.. 

İnkıı;af halindeki bu ft''hrJn e
lektrik işi tnmnm f>lm\l~ur. ·su, 
hlUA merkeple taşınıyor ve Sl· 

'kıntı mevzuu oluyor. Fakat 
222.000 lira fondan alınmak ve 
ilst tarafı borı;lanılmak suretİY· 
le su jşi Jıallcdilmi§tir. Borular 
.ıgelmi~tir, depo ·yapılıyor. Yer· 
köy yakında suya kavuşacak ve 
,geniş nefes alncnktır. 

lıdır. Belediye Rdsi Halk Par-f;C1'::Aılk• 

Geçen sene. l8 köyUn su işi 
h:ıllcdilmif, bu sene de 17 kö
ye ait su davası ele alınmıı;tır. 
'Halkın yapamıy:ıca{:ını hükO
mclin yapması suretiyle işbir
liği temin ediliyor. Hükümct 
tarafından çımento, demır boru 
veya künk, usta veriliyor. 

Şcfa:ıtli istikametinde yııpı
J:ın Yerköy yolu yedi köye uğ· 
1·uyor, dv:ırdakl 20. 25 köy de 

Yozgat'ın 
(Bafl 3 üaciide) 

yo1.g:ıtta birçok kıymetli ph-
sıyetler yctlşmi~tlr. Bun

lardan bilhassa ikisi il:rerJnde 
'kısaca durmak ittiyorum. Birln
'<'.isl Akif Pn;adır. 1787 :de doğan 
Akif Paşa, medrese tlihsilinl 
ancmlcketinde yaptıktan sonra 
ıı:ımç yaşında btanbula gelerek 
.<Jivanı hümayun kalemine rir
anis, kısa uım:ında terfi v~ te· 
ieyyUz ctmistl. ilıind Mahmut 
7.amanındaki tcskHfıtta ilk defa 
Hariciye Naıırı ve sonra yine 
11k deJa ~ahlliyc Naıırı olmua-
1u. Akif Pıışa aynı :rnmanda e
oı:lcbi eserleriyle de t:ınınm1ş bir 
:fikir \'e kalem eı'babı idi. 1845 
de ölmüştür. 

ikinci~i Agfıh Efendidir. Her 
'ne kadnr 1832 de istanbulda 
doğmuş ise de Çnpanoğlu ailesi
ne mensuptur ve Yozgatlı Ö
mer HuJCıs.i E!cndinin oiiludur. 
Aglih Elendi, l8GO da ilk türk· 
~e hususi gazetemiz .olan •Ter
dimanı Ahvnl• cnutesini (ı'kar-

1isindendir. Yozgat mille1vekiJ
lcrindcn Fnik Elbaş Yerkiiylü
'dür. İnkişaf halindeki muhitin 
iŞlerlyle faal surette meşgul o•, 
Juyor. 

Tepede eski Yerköy duruyor. 
Civarda Knraşnr diye tanınan 
bir harııbe vnrdır. Demil'J'olu ı .. 
ynpıhrken meydana çıkmıştır. 
Nüfus 

Son sayıma göre nüfus 3500 
olduğu hıılde, iş muhiti olması 
dolayısıyle nfifus her an 5 bin
den fazladır. 

İnşaat hıila ilerlemektedir. 
Şehir yer· yer yeni yapılan bl 
nalarla doludur. 

Çok yakın bir gcJc"eJcte Yer
köy bu havıılinin en bUyük is ve 
hareket merkezi ol:ıcakur. 

ta·rihçesi 
mıştır. Ga1.ctccıliği mb.in piri 
say1lan Agah Efendi, Nnmık 

Kem11l ve Ziya Paşa ,gibi <11rka
daşlanyle hürriyet mücnde.lelc
rinde bulunmuş, mutasomflık, 
elçilik ve Posta 'Naı.ırlığı 'Yll'P· 
mıştır. 'Memleketimizde posta 
pulu kulhınılması onun 1arafın
ıdan födas edilmiştir. 

yo2gat, u:ıun renclcr "Boıôk 
· sancağı .adıyle .anılan 'ft! 
Kayseriyi ele içine alan "San<'.a

~m mf'Ykezi idi. Bilahare ıAnka
T.ııya tiıbi •olmuştur. Y.oıgat, 
MilJl Mücadelenin baŞ)annda ol 
dtı'k('a SJkıntı çckmi&, l4 llati
Tan 1920 'tarihinde Asilerin ·eli
ne düşmüstü. 

Cumhuriyetin illlnmüan ııon
ra Borolt .adıyle 1cşldl -edilen vi
layetin merkezi olmns, ·biliihııre 
Bowk adı tekrar Yoıgada •rev
rilmlsür. Yozgat, ıorta Anaao
lunun gfi2.el ve büyilk bir iiStlk
b:ıle namret şebirlerjndcn biri
dir. 

Sorgun ve Çekerek kazaları 
(Ba~ı ' üncüde) 

ei idi. Kıadı~chri nahiyesinde 
tarihi eserlere tesadüf edilir. 
48 bin kadnr nüfuslu olan 
Çekerck'in 104 ilıöyil vardır. 
<>rtaokul henüz ~ılmamıştır. 
Ofis bumda da bir alım mer
kezi kurmu:ı olmıısına rağmen 
köyler ve civar yeilerle yol 
irtibatı olmadığı ve bir iktısa. 
~I bölge ı;ayılmadığı için is

i 

tihsııl ctU~i hububatı, kendine 
dah;ı yakın ol:ın Zile ve civar 
y~rlere gönderir. 

Çekerek, aynı 1.::ımanda ,dağ
lık ve ormanlık bir bölgedir. 
Kadıschir, Mamure kısımları 
z.iraatçidir. 

Çekerek halkı ise meyva ve 
sebze yetist:irir. Dağlık kısım
larda çolı miktarda hayvan bes 
lenir. 

l'ozgat'ıa :aqbıu uat lıuleııl 

' Yerköy Hükumet Konağı 

e'1s\t1\\et\\\de e\\ aıani' 
"fa\\"'ut '18 "'at ~ \a \°\\ot1\e\te ,,,aca'ı 
et1\\\\1e\\e e\\ aı 110 
1l ~~!us!:,, '''"''\'''· 

"'ode\\ so\lu 

GOOO • 1YEAR Fcibrilıosınm irncif •eftiği «amyon Mistiklerinin muhtelif fiyatlı 
eelıiz modeli ı.mevcuttur. iEn ucuz lôstilı az kilometre Japtıöı için çok 
1 . . 

daha pahalıya mal olduğu bilhaua memleketimizde çolt tecrübe edilmiffir. 
Kamyon lôstiği alırken iıinize en ·uygun modeli intihap için tecrübeli 

f mütehossıslarımızın fitırini alınız. GOOD-YEAR'ın en yükselt kaliteli ve e~ 
~ palıalı alon ROAO LUG los1ilılerini tecrübe ederseniz bunların lıilometr.; 
hesabiyle en ucuz İôstik .oldukların;" siz de takdir edeceksiniz. - ::.. -- -

DÜNYANIN HER Bhl TARAFINDA 
GOODYEAR LASTiKLERi iLE HER BiR 
MARKADAN FAZLA YOK N.AKLOlUN·

1 

...... 
DU~U BiR HAKiKATTiR 

Memleketin her bir taraf ındaltl acente

lerimizden ROAD LUG veya di§er model

~ GOOD-YW. · .... Hı ini :•••• 

.. 



Akdağ Madeni 
(lhfl 2 •el••> 

ki btcaktıklacı e•leci ziyaret e
d1YGITTr ye ağhyoclJ.r. 
EtV1..•• 
OnaJnlJır 

Akdağ Madeninde keresteci
ler t'raCındart ma":bul tutulan 
sırı t'lmlır var. Devlet ormJn 
iiletmesi. bunl1rla m<"şcul olu
yor. F.ı:kat hu ciYarın orına:ı. 

Sıe"rveb ... her yerde olduğu gibi, 
er11ue halindedir. Köylülerin 
orm:1ru. t~:\VÜE meyilleri çok
tur 
Akdağ M.1denıaln, adının da 

be-lh elti~i üzere. madeni~ all
ks..-.ı toktur. U:tzı yerlerınde kö
mür. t.nyit. simh kurşun. bakır 
vardır. Sımli kurşun. bir uman
lar Rusl..r taraCtndın işlettiri
ltyordu. :)imdi :Maden Aramı 
tırıf - odın birkaç sondaj yapıI
mL<;. fabl henüı işletm~r~ gi
r~ilm .. miştir 

AkdJı? !.ladeninin, Y'ozg:ıtl.t: 

al.i.k:111 kuvvetli rJeğildir. Kas.a.
bauın ticari :•ıiln3sebetl~ri d3h~ 
?:irade Zile iledır. Devlet yolu 
tımarnlanıoca, Sıv.:ı...;lı ırt~batt

nın kuvvelleneceğinden ve bel
ki dP Sıvası t,,.~tant1c.t~ından 
bahsedenlere trsaı1ı.1f ettik. 

Bur::d.ı dört >ene e'f1'el orta
mt"lı:tep a\-ılmı.şllr. İki ili:nıek.
tcp vın:hr. 165 \.övünün 17 :ı;i 
ge('f'n St'ne Sorı:tln lr:3t3.sına 

b;114l1nmı.1tır, !'t"°l'VC'Ut kalan köy 

~ 

VATAN 

1·ozg-atın munta .. am caddelerin den biri: Vali Konağı caddesi. 

lerio ço~u mamurdur ve mek
tebe sahiptir. Akli•~ın yüksek 
tahsilde seWn evti.dı v:ırdır 

Nahiyelerinden Ai~k. bu 
civarın r.ahire ambarıdır. Geniş 
öiçüde rençberlik: yapar. 

Dıi!l."r nahiyeyi teşkil eden 
Pe)"k merk~ olmak ü~re 940 
i.l:t, ~ıddellı bır ıc-h:ele olmu.1. 
.... .. . ,·f"' .. :..: 

, 
t 

. i 

Yor,gat Hükiımet Mrydanl 

yüz kişi ölmü:jtü. Çalı~k.10 cift
tilerden mürekkep olan bu mu
hit. getirdiıfi feliketin elemini 
bili taııyor. 

Df'rtıer •e 

llıuusi7etltt 

Akdağ ıı:.deni gün görmOş, 
medeniyet geçirmiş şirin bir k:a
-· :._.. ~:~;:_:;;g.~~.a:. 4,. -, .. 

..... -- ---.. :t_ 
recaı. ıt. Saa'aı& .ll..m<.J ... ,Mca 

•• 

--- 1 • 11 19:f! 

/Yozgatta 
Yetişen maruf 
Simalar 

~adır. Şehir vaktiyle cok ma .. 
murdu. Bu mamur halio bakı
yelerine her yerde tesadüf et -
mek: kabildir. Fakat ıamanla 
bu mevkiini ka7beden Ak.da~ 
MJdeni, gerek yolsuzluk, ge
rebe bau hususiyetlerini kay .. 
belmit olma.ıtınd.ın fakir dü~ 

müştür. 

O kadar ki kaz.anın blen <'· 
lck::triği bile yok:tur. 40 bin li
r.ıltk bfolediye bütçesi ile malı· 
dut mikU.rdı 11 görülebiliyor 
Elektrik motörü alm:ılr: için bu-; 
~ünlerde harekete geçilmiştir . 
Vaktivle haztrlanan hirlroelek . 
trik proje-si pahalı görüldü~ü 

itin bundan vaıgetilmistir 
Kazanın suyıı da !enni şekil· 

de yapılamamı'Jfıt'. Eski lr:.anıl 

larla beltlenen İbrahim:ığa C:~i· 
mesi şehrin ~yunun ~min e

dildiği yeg:ine 7en:lir. Fenol sıı 

projesi. h:u:1rlanmış Ye tudi.k"! 

gönderi.lmiilir. 
İmar plinı meYcut olma.s.ın:ı 

ral;m~ kasaba çok d.a.ğınlk: bir 
s.ahada kurulduğu v:e ş~bir tl>k: 
n~inden ur.ak. olduğu için tat
bikı çok güç. 

(Baft ' ....... 
rü ve Kayseri. cadd.e.sındelı:.ı d:i
&er bir köprü Ye her ta•·ııtta 

bakiyesi. gQrülen k.aldtcuDlat' 
ler~lyyıtı ite hiç unut.utmayan. 
ve ismi daima 71ptlğı harrde 
anılan bir uL 

BHhaJsa ,rhrio eı:ı mutena 
bir yerinde kurulmuı olla ı• 
.ıel bir tanımimarire mali.it 
Saat KuJesınıo üç clöct kıl• 
metreden duyulmaya mU. .. ıtt. 

çok berrak ve tanuua se•i hec 
vakit ve saaue b.inisinl batti\o 
lallyor. 

Feragat hissine bakın kt. tHt 
güul abideyi yaptıran bu ı:at; 
kulenin muayyen blr 1eri.ne 
kendi ismini ve kU.ibesini bi
le yazdırmak gibi gô.,;lerite Hi 
ıum ve Jhtiyaç görmemif, gö
nüllerde yaşam:.yı klfi gUr .. 
mliştür. 

Bu arada ;Götleklizade Ömer 
Elendi, Akil Paşa ( Edebıyat 
Tarihimizde ismi geçen Yor.. 
gatlı şair Akil Paıa deı)•l), 
eski mutasırrıUardan llasacı 
Hayrl Paşa, Mutullalı Efendi, 
Çapanoğullarmdan. mutaurrtf 
Celal ve Edip Beyler, yine Ça
panoğlu ı~Abdutah BeJ, Hacı 
Veli Ağazade, Hoca Mehmet' 
Efendi, Ceridzade Nuretllo •e 
Ceridıade llüsnü E!cn::lil~r. 
atıameden eski Müftü: Tahiı: 
Efendi, Şeyh l'luhitlin Efendı .. 
Çapanoğlu Dervi~ Bey, mtite-
ıddit evkaf ve akaratt il~ m.i. .. 
ruf Ba,ı;avu~ Ahmet Ağa (Ci 
BaŞ(avuş Camii duruyor, fakat 
güzel ve büyük hamamı h.ırap .. 
tır. Bu hamam evkafça dı 53ttl 
mıs bu suretle son umanhırda 
malikini de de~iştirml~ tir . i .. 
yi bir timir ile iş1Pyebilir l 

Cüra $3lih Efendi, ulemıdatı 
Damat Iloca, Sofu lloca. hıt~ 
tat ve Ş3İr Fennt, ulem1-1:tn 
ve eski nüvvabd:ın ilacı Abi iin 
zade. ltacı Mıısta!a Ati ve A~ 
durrahman 7.iya Efen:-' ~'"'"· R1 
fız Şeh:ıb E[endi. Kred ~ ve ·r .. 
raz ı-;lerinde tıd~t:ı husuıt hır 
me\•ki s3hibi ItımJmeıo~ıt 
?ıfustafa F.fendi. e.J'k.l Oim.ınll 
mebusu ve Emnivyeti Umumi .. 
ye Müdll°~ü Şlkir Bey, e<;ki 
sad.iret müh:jrdlrt Ahmet Ce• 
dPt B(.'r. Cevheri Ali E!!"nrti 
ahf:ırfınrf:"ln r;;ki s:ıd:' ret mü.'\. 
teıarı Tev!ık Paş.ı d.1 mlıruf 
simal:trdJnı1ır 

$f'Ylıı 01:('1 Ahrnf"t 
E(Muli: 

Yine nılruf simat:ıırdın S"rh 
Jta<'L Ahmet r.!rnrtiyE" g~lin~: 
Bu t::Jıt ma7:tnnıdaındır dPni1i· 
yor. 127'l s<'nei hicriy!"-;; .. 1~ 

Mrhmet Murat FJ"endi (ffi:ka 

ni mlhfü.) il~ vald~!ii ~~.,1o,: ... ~.,4_ 

k:.ılın efenc1inin bu r.atı IP•di 
etn!İ-1 olduklın (1500) :.Hın i .. 
1~ •Ucude- grtir,fii!i. ~ı•k1rı11'1,n 

Yozgattıı Ta~k.öprii KahaHe~İu· 
d~ki camii durn .. .-.r 

Kurd 
fm,m: 

Yor..<atın nl.iıru( sunalartnrl1n 
biri ele (Kurd fmam) a~iyte 
anılan bir Z-'ilır. A:.ıl adı (MPlı 
met) imİ!J. o 1fık.ıb; 7Ü7.ÜO,-IP. 
ki (İl:('k boroi;unıbn tJkıloHş,. 
Bu ıatın h1(n y3n1k v,. 111~ .. 
l.i1J bi.r fair olı1uı?u söy1eoi-
1or. Böyle ot mı un1 rıe.m,.f\ 

('Or:ıl bir yı:-rde k~ndini duyur 
m1!k imklnınl yı bulamtmıı;: 
veya kendi de.tdi •e YJtıl1riTIC 
ba~~.şı t'R1İ"".~•İ ~ıı- kü:ilc:iin ya. 
s:-ım"YI trrrih tlmt1ti.f" R•ı tt .. 
be-Pi,. t-.»"'rleri intis.,r ettf"me .. 
miı.:lir 

Mevcut ı6 ratakh bir otcl-ı 
den ~a.,ta l>ir 7cnbi ele 7,4plİ· 
mak Ur.ere. C--------------

Akd•~ Jlladeninin 1•!1 bu ha
yalide k~ncJ.ine ~bret t.emia et
mi,lir. Bir miktar mervaC11Jk 
7apıJLC Ye kalk:.1& Jıttıaaaı .kaC'· 
fl]ıır. 

Akda! ıtıdeni bu hav.alinin 
ke.i! bir oı·m:tn bölgesidir. 125 
bin hektar tutaa l>u ormanlar, 
gen; oldıtı(u için iiıadililı. U.tilı
sal yapılınıyor. 

1 . it l:ıi~ VATAN' • 1'oı:gat llittsl ·-
rozgafın tar· . ' ÇeSI 1 Yozgat'm coğrafi .. 
orta Ana,d~lu~~ Kı~ll~rmık: 

cemberının ıçındekı ylikst"k. 
y.ıyl.Aııno 0t·tasında btr vil~yet 

met·Uı.i olaıı Yozgadıo tarihi 
olduk(l yenidir. Fakat Şarktan 
G:ırba ve Şimalden Cenuba ;;:L· 
den yolların tel.iki nokla•nnda 
bulunma,., eıiı>ki bir ıaiziye ma
lik l)hn.1.:;ı ihtimaJinl daima ha
tnı~~,,. 

Mtivıtrrih Charle, Texitt'in 
•Küçük &ya• adlı esninJe şu 
a..rltrb-ra teOOüf edilrn~k:tedir: 
•Yozgat eski Tavyum şehrinin 
)"ttintle kaım d~k iJe de bu 
müplıehet yolun l•liki nokta
•nda bulunması itibarıylt"dir •. 
Y01:gat. muhtemel olarak on se
kizınci ı:il'ln ortalarında tr:$İS 
olunmuştur. Texier''ye göre, 
•~dtlerio birinde Yörüklerin 
yayl.i~ı yani yazlık yeri olan 
bir TürL.:me-n köyü vardı. Ça· 
pan~ullarından Ahmet Pa::a 
bu köyde doA:muşlu. Ahmet Pa· 
p. iktidar mevkiine gelir gel
JnM: ille fikri bu eski yaylisında 
bir sehir tesis etmek olmuştu. 
İşte Yoz~at bu suretle kurul· 
mu-it: ur 
E.-.ki. Ankara ba1namelerindc 

• Yo:ı:~al k::ızası. on ikinci 
.a:>rt hicrinin başlarında 1110 da 
Ömer Cebbar Ağa tarafından 
bina edilmi)tir. ırumaileyhin 
1orunt1rınd11n Ahmet P.ışa ta
rafın'1.ın genişletilmiş ve bir· 
<ok coJmi ve medreseler yapıl· 
m1şt.ı r.• denilmektedir. N. Long
worth I>:une'e göre Çapanotul· 
lacı Türkmen ashndanJır. ~a· 
ğ.ı yuk.Jrı KaraO'!mano~ull::ırı i
le ı;:ı~rl-istırlar. Yo"ZgaL K1y~
ri. Am1,va, Ankara ve Ni~deyi 
id.")rP edivorl1rdı. En kudretli. 
devirlerinde Tarsus dlhi onla
ra t.;it>ı ı;li 

H::ık.kına:1 mufa»al m.ılı'.'.ımat 
sahibi olduğumuz ut. yukarıda 
adı g.etl'"n Çapanoitlu Ahnwl PJ
ş..ıdır Bu :ı.ıt P,cnok:. yani Yo-r.~ 
pt çevresı mulaiarrıfı idi 
1764/1765 dt> B;ıt»It.hni!l emrı 
ile SıV3s Vati~i taraftnd-ın az
lolunmuştu. Yerine oğlu Mus
t:>fa B~y ge-rmi~tir 

-Cirit oyunu -ı 
Merakı 
B ir ı:unanL1r Yozgatlılar, eirit 

oyununa pek müplct~ idi 
ler. Evinde ekmeği olmayanın\ 
cirıt ovn1m:~k için ılı bulunur· 
du. Dü.giinlPrde hlli. cirit oyu 
nuna tesa<tüf edili~or. Bızı kıly 
]er ririt mer:ıkını k~ybetmemıq 
ler•hr 

İstık13ıl Harbinde Yozgadın 
siiv3ri alayı. cirit ovununon ver 
diı(i ~le-ke say~inde büyük 
hizm"t1Pr ~örmüştür_ Bir mu 
har~hedP üe yü., aünride-n mü
rekkep Y0t:~at birli!i Yunanlı 
ların aU~k bullak olmasın3 5. 
mil olmuştur 

Yoı'C~dın e~ki kadın kıya(ı:oti 
'lic et"kli entari ve $31vardt , 
bJ.ş.a fes üurine lJrlü gef'iritir
di. F.rkeklPr de ııpka giyerler · 
di. $im<ti bu kıy3fetlere an~1k 
dü~ünler<te zeybek, burçak t..1r
lası, siirm,..,l (ibi oyunl3rın oY
nanm1'>t münasehıeotiyle- te'1-
dü( C(lilivor 

Yoı~1,hn 

Ye-mekl"ri 
Yo1(.1dın ,!jıJ büre"i meşhur· 

dur Yufkl ince aelhr. suda 
bail:tnlr, tepside yal!d:ı k121rtı· 
lır. Su böre~ peynirli yapılır 
Kullantljn peynir. Yo1:g1dın 
yarı yağlı husu~i pe-yniridir. nu 
peynir hüyük tulumlara bası
lır. sin:triş"' ı;::rlr(" tam ya~lı.sı dJ 
yapıltr 

Yoı:goı·hn pehlı atlh bir yemı? 
ği v.1rdır ki AnkJrl tavasının 

bir cinsidir. Biibrek J'.lta~ı ile 
alt kı ... ım k'lf>ur,1lır tereyıu'trt:ı 

püryan Ş{"klinde k.tı.arır, piliv 
üıcrine di1.ilır. 

-

.. 

Yoıgol Çaıp., T 

Ya:ıan: 

Feridun Fazıl 
TOLBENTÇl 

•• Çapanoğlu Mu.ilafa B~y. Y07 · 
g.:ıtt3ki meşhur c:\mii 1779 

da tamamlamaJ.1 muvıffoılc ol
muştur. İki yıl sonra 1781 de 
kendi Jdamları tarafındın ;_,ıdü

rülmüştl.ir. Yerine Ahmet P:ış:ı
nın ikinci o~lu ve Çap:tnQ~lu 
ailesinin en nôfu1lu Şlhsıycti 

olan Süleyman Bey geçmiştir. 
Sültym:ı.n Bey 1794 veya 179.> 
de klrdeşinin y:ı.ptırdığı :ibide~ 

ye bir dış cami ilave etmi.,tir. 
(Bu cami hakkında il~vl'miıde 

':.! ~' :. ~ttı\\f&· ,: ''· -~);-;:'ı;,,:ı-; 
L4_~_,•.. , ..... ~ _·-.~~";J_~- · .. · r . • -.:< 

' 

ba.'ik:ıca bir makale vardır.) 
YD'1~Jt, on dokuzuncu asır 

b.1.;larırutı on bej binden ıiya
d~ nüfuJU olan m3n1ur bir san
cakta. 

28 Ttmmuı 1008 de cci.!ısi taht 
olan Sultan I:tinC'i )1:ıhmut, 
memleket iJ.ıresine yeni bir 
dü'lı..>n vermek i.-ste<liği ıamln 

derebeylik idaresini ortadan 
kaldırmak i'iıtemi.şti. Derebey 
ailelerini. reislerinin vefatı a· 
k:ıbinde ellerindeki eyalttlerE" 
Babı!ılirtcn vıliler gönderm~'" 
suretiyle ar.aıilrrinden m3hrum 
elmiş, efradını da di~er vıl.lyet 
tere dalıtmıştı. Bu arad:'I Ço:pa:n 
oğlu Süleyman Bey de 1814 de 
vefat edince, yerine İst.anbuld:ın 

110...:akıı 7eli5llnliğl iosaıı: A&ilı Efeıı<IJ.. 

_.._ıroınu 

y07Z!ı İç Anıdol•Jdı 34 - 36.3 tul d•;,...ı,.,i il~ :M3 - 40 3 
arı dairC"Ieri ara.itnd:Jdır 
Sl'.'lılntl ... '\KI: Yoıl:lıt. kuz .. yuıdf' ('orurn. Güneylnıtr EM'it' 

hir 'tt K~)"Sf'"rL BJl1$tnd:1 Anbnı. Do:.ğu:wnwl.:t Total ~ S.n 
viloi1f'tl~ri ile ~rilmişlir. 

jJ[IJXi:· İklim ilifgrile- ic .\n:t!lotu iklimine t,jbidir. YIZ 
Jar sııC"alt ve kı1l:ır ıo~uktur. KUttYlkki yük~k: d:ı,eJ,ır Kare 
de-ni-ıdt-n g~I-~ ya!mur tuhıtlarının İcPriltte kJd.Jr CirlACliM' 
mini olduğundan yaıl1r çok kurak g~r. Y:1'!J}lar eWri kii 
ve ilk.bahara rad.l.:ır Yıı_!ıs untde ortalam.ı 4-0 ile 50 untim 
aruındadır. Yağmnrlarm a1 oluşu ormanlJrı olmasına mioi 
oiur. Burad;ı eklı:-ri i•tr.pier yer alır. Ormanlara an~ak dal ra 
mafl:ırında kfiçük lf'krltr h•linde ra<al:mır. Bir ~ su kenar · 
larında inee hir ,.crit halinde uzanan sö~i.it •~ kavak a~cta.r• 
görülür . Stf'plttr yahut bozkırllr ilkbahann gf'lrru!'Sİ ile yeıJllr: 
nf'n otluklardır. Bunlar birkaç h.1lta içeri1inde n'nk renk cı 
Çf'kltrle sü~1enirleı-. F'akat aı sonra yaz sıe.aklan ile kururl:1r 
Stepler çok }'erlerde tahıl t.ırtaları haline getirilnıl.$lcrdir vf' 

gelir kıynağını da bu tar!al:ar teşkil eder. 

.. 

Yo7.g:atın ntfis bir görünü~. Karşıki sırtltt 
eşine ender te.ı~ıliit edilen mesire yeri Çamhk'hr. 

Y ozgatın meşhur Saat 
Kulesinin hikayesi 

yın:g.:ıdın heylwtH bir sa.ıt ku· 
IE"si var_ Ş~hrin giihf'~inrl•.:> 

yük'ieliyor ve gerek hükümet 
me-vı11nına, ı::crı•k hütiin şehre: 

kenrlıne m1h.wıı hir hüviyet 
veriyor. Bu kut~. 1313 (111!17) 
el"' o 1 ımanlri Bf.'lı!ilıyc Rı-isi 
AhmPt Tt-vfıki-r.ldı!nin t~,eJıhü· 
siyle y1pl1r11mıştır Mrrhumtın 

şimdi Yo-rg:ıtl.1 avukat o13n o~
lu Tevfik: Alparı.lan huna d:ıir 
biz.e şu hlk.iyeyi anl.:ıt!11ıştır: 

• - B.ılıam, flelcchye R·~is.ı i
ken. bövle bir J:t3t kulesi y;?1p
m:1~1 aklına koyu)'Or. O rJman 
BelOOıye k:ısa!ıında bir- p:ıra hıı. 

lunm.ıdığı gihi. kule y3pma~ı 
bec-!rec-ek mülıenUis ve kalf1 
dı ytJk. F.ılıat phstyet sJhibi. 
ki.m.~ı:-lı?r, adJnt sefmeij.i ve on
l:trdan i~tir.arte _ etmeıli bilirler. 
Mim<.tr Sınanın ke~fi de öyl~ ol
mamı.., mı"' llik!ı}'e!;i m(!Şhur
dtır: Bir M~c;.ır srfc-ri t"'sn.l..o;.ın· 

d:ı hir nehrin üzt?rinr bir köp
rü kurmak 1.'.ııım ... Akıntı fa?.
la ... Bir türlü işin baklcınd~n 
gelinmiyor. Sinan adında idi 

bir yeniçeri. bır M'"t nrfeci bu
nu ~~İ7Ce ~yre-diyor, sonra 
s.1dc-ce dıyor ki ; ·Marifet. akın
tıya ltarijı k.öprU kurmaktır. • 

Köprü iıtindek.i b"$M1.li.17hk 
devam edince, y~niç-rri neftti
nin sözii K:>-nııni Sult~n Sülp,. 
m:tna ııakl0dıliyor . O d3 bu va· 
ıifeyi nC'rcrc veriyor On \H>i 
gün iı;inrle nıÜk<'mmel bir k4fp .. 
rü mı•yd1n1 çıklYOr Üırriud,.n 
ordunun hühin 1ı!ırhkl11rı rahat 
r:-that geçiyor Sin~n da keıtfe
ditmi:J oluyor 

f~te baıh:lru dı Sakir tJıı;ta di· 
ye tanın.ın bir dııvar~ı üstün•le 
gizli bir i:;hd.ıt ~01i1 •e onu 
cağır.ırak: dentiifir lr:i: 

- Şakir u;ta, bir U3t k:ulPı;l 
yaptıraca~ıı. İşte resmi ..• Ilay
di inş;_ıata h:ışla .•• 

Ş~kir u.<tta. k:ıhiliyetli aı11m
lara m:ıhıou.s tevaıu ile ~u C"'Vabt 
veriyor: 

- Ben bunu yapan11ım. T.:ıka· 
timin hrıricind~ılir. Dt'n nihayet 
bir duvarcı ustaıoıyım. 

(Devamı t uncuda) 
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yerköye uğradığınız ıaman 
. kendinizi mühim bir tica
ret merkeı.inin, yıldırım sUr'a· 
tıyle gelişen bir şehrin ortasın
da bulursunuz. Burası kUçUk 
bir köyden, bir nahiye merke
zi, 1945 de kaza merkezi halini 
almıştır. Şehrin nüfusu 1940 da 
2621 iken 1950 de 3532 olmuş
tur. Şimdi beş bini aşmıştır. 

Yerköy, Yozgat ve Kayscri
den boyuna nfi!us çekiyor. Şc
hlc, geni& bir inşaat yeri man
zarasını gösteriyor. Bu sene 100 
inpat ruhsatiyesi ,·eritmiştir. 
ı-:mIAk Kredi Bankası burada iyi 
bir çalışma sahası bulmuştur. 

Yerköye gelmiş, büyfik bir ala-, 
ka toplamıştır. Ev hanımları, 
kendi iflerini blzuıt görmeği 
öğrenmek hevesiyle kurslara 
devam etmişler, neticede açı
lan sergi takdir uyandırmıştır. 

Yerköyfin Salmanlı ve Şefa
atli isminde iki nahiyesi \'e 89 
köyü vardır. 

Ycrköyün merkezinde iki llk
mektcp var<lır. Tahsil çağında 
250 kızdan 138 I, 250 erkek ço
cuktan 245 i mektebe de\'am 
eder. 31 köyde mektep vardır. 
Buralardaki tahsil çağında 1084 
kızdan 786 sı, 2748 erkek ço
cuktan 1493 U mektebe devam 
eder. 

1951 - 1952 ders yılında mer
kezde 6 kız, li erkek çocuk, 
köylerde 68 kız, 229 erkek ço
cuk llkmeklepten mezun olmuş
tur. 

istihsal 
\Taziyeti 

1 • lt 1952 

e 
kaz 

(:!orgun, Yozgatın kaplıcası· 
le me~ur bir kazasıdır. Bu 

tesisi ve balkının çalışkanlığı 
ile tetkike deler bir kazadır. 

Sorgundaki kaplıcanın çok 
eski bir mazisi vardır. Bunun 
Ja beraber buıün dahi iptidai 
bir tesisata sahiptir. Kükürtlü 
sular ıile romatizmalı hastalık· 
lar için çok şifalı olan kaplı· 
canın tesisatı hususi idare ta. 
rafından bugünlerde onarılma 
ya başlanmıştır. 

Kasaba çok sulak bir arazi 
ortasındadır. İyi memba sula. 
rına sahiptir. Her kwlan yer. 
de iki metrede bir suya tesa· 
düf etmek kabildir. Buna rağ
men şehrin fennt ıu tesisatı 
yoktur. Şehircilik bakımından 
biraz geridir. 

Sorgun bir hububat istihsal 
merkezidir. İstihsalin bil· 
yfik bir kısmını arpa \'e buğ. 
day teşkil eder. Ofis burada 
bir alım merkezi kurmuştur. 
Kaza dahilinde 12 traktör ılr:ıi 
faaliyette rol almıştır. 

Sorgunda, ~arsamba ve per. 
şembe günleı-i pazar kurulur. 
Bu ha\'alinin en hareketli pa-

aı·ı 

ıarı olduğu Jçln civar vilayet
lerden bile gelenler olur. 

Şehirde bir ortaokul vardır. 
Bu Jı1 ilk memnlannı ver
mlftir, Okul binası tamamiyle 
Belediyenin eseridir. Binadan 
baıka e bin liralık bir de yar
dun yapmııtır. 16 sı kız olmak 
üzere 88 talebesi vardır. 
Kazanın 102 .köyünün büyük 

bir tumında okul vardır. 2! 
köyün okulu öğretmenlidir. 

Şehirde yer yer imar hare. 
ketlerine tesadüf edilmektedir. 
Belediye binası yeni yapılmı~ 
tır. Ayrıca yine Beledi}·e tara· 
fından 35 dükkan yaptırılm:ık
tadır. 

Sorgunun elektrik ihtiyacı 
tamamiyle temin edilmiştir. 
Motörle temin edilen enerjiden 
bütUn kasaba ve 102 abone is. 
tilade etmektedir. 
Aynı enerjiden faydalanacak 

bir de un değirmeni kurulmak 
tadır. 

ÇEKEREK 
Çekerek (eski ismiyle ilacı. 

köy) alU yılık bir kazadır. Da
ha evvel Sorgunun bir nahlye

<Devamı 11 inei4le 
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Kimse Ycrköyfin elinden tut
mamıştır. Tabii amiller bu inki· 
pfı vücuda getirmiştir. Garip 
olan nokta, yüz senedenberl ka
u olan Kırşehire tabi Çiçekda
ğın 855 nüfuslu bir kasaba ha
linde kalması ve otomobille 
yirmi dakikalık mesafede bu
lunan Yerköyfin birden hız alıp 
genişlemesidir. Çiçekdağın be· 
kir memurları, yemeklerini ye· 
mek üzere Yerköye gidip gelir· 
ler. 

Zirai bakımdan başlıca geçim 
sahası, hububattır. Fakat bağ
cılık, meyvacılık gittikçe. ilerli· ı 
yor. Karanltkdere sahası pek Sorgun'ua ıifalı bpbealan yenidea bÜ)'Ük bir t amir cöraekte.Jir. 

Muaııam silo binaları, Ycr-
köydeki inki5a(ın sırrını bir de
receye kadar izah eder. Geçen 
sene 5000 tonluk olan silolar. 
şimdi on bin tona varmıştır. 
Daha da artmak istidadındadır. 
Burası kendi muhitinden hubu· 
bat alımı yaptığı gibi, Yozgadın 
ve Kırşehirin blr kısım kaz::ıla· 
rının transit merkezidir. Top· 
rak Ofisin An:ıdoludaki en mil· 
.him stok merkezlerinden biri 
sayılır. 

Şehrin biraz ilerisinde bulu
nan marşandiz istasyonu, Şark· 
tan gelen hay\•anlar için bir ne
vi karantina merkezidir. Hay
\•anları burada indirirler, mua· 
yene ederler, beslerler, Eu içl
ı·irlcr, sonra tekrar v:ıgonlara 
oldururlar. 

Ortamektep 
~mlyeti 

Yerköy Kaymakamı İh~an A· 
takan, bu gelişen muhite uygun, 
dinamik bir idareci tesirini )'a· 
pıyor. 

Kendisinden aldığımız malO· 
mata göre Yerköy, son ıaman
Jarda bUtün gayretini ortamck· 
tep işi UsUlne teksif etmiştir. 
Kunılan bir cemiyet, teberrU 
toplama işini idare ediyor. Bu 
une çok bereketli bir mahsul 
olduğu için, halk aynen hubu
bat veriyor. Bu hububat Toprak 
Ofise satılıyor, parası cemiye
tin kasasına giriyor. Hususi I· 
dare ile MaarU Vekaleti de ay
rıca yardımlarda bulunmuştur. 

Geı.icl dikil kursu, bu .sene 

(Devamı 11 incide 
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siıııalar 
Yazan : Tevlik Alpaslan 

Bu simaları; nihayet yetmiş 
seksen seneyi geçmeyl'n bir 

~erteve içinde gözden g~lr~
ceğiz. Daha ewellerine blıza. 
rur uzanamıyoruz. Zaten Ulve
mlzin hacmi de buna müsait 
değil. l\levzuumuzu nisbelen 
yakında yaşamış ve bugUn u. 
nululmamış olanlara hasret
mekle iktifa edeceğiz. Ancak 
bunların isimlerini yazarken 
bir ikisinin de eserlerine te
mas etmeden geçemi)·eceğlz. 

Du zc\':ılın hiç birisi bugUn 
sağ değiller. Fakat mUsbct ve 
faydalı mckanlbl ile Yozgatlı. 
ların gönüllerinde yaşıyorlar. 
Bunların hepsinin de mOhlm 
birer sahsıyet oldukları SÖY· 
lcnen ve kısmen görülen eser. 
!erinden belli oluyor. 
Ce\'heri Ali 
Efendi: 

Memlekete hizmet etmiş meş 
bur simalardan Cevhert Ali 
Elendi: Camileriyle, \1akıOarly 
le, muhteşem su yolları. su yo. 
lu köprüleri gibi tesisatiyle 
meşhurdur. camileri duruyor, 
fakat su yollan ve su geçit 
köprüleri, vakıfları her tarafta 
ihmale uğramış. suları sağa so 
la boş akıyor. Büyüt emekler· 

le meydana geldiği anl:ı~ıl:ın 
geniş su künklcrinin yer yer 
delinmiş, harap olmuş manza
raları insana hüziin ' 'eriyor. 
Eskilerden 
Jlatı Halil Bey: 

Yozgatta çok tanınmıs. unu
tulmayan, zeki bir şahsıyet. 
Bir Arnnvulmuş, Yozgata gel
ntlş, zekisiyle o zamanın nü· 
futlu Çapanoğulların:ı çalmış, 
damat olmuş, biddc!eat be
lediye riyasetine getirilmiş, bu 
aradaki faaliyeti arasında iki 
mühim bina yapmış -ki bunlar 
sıra ile llükümet Konağı, Ad
liye Dairesi gibi ihtiyaçlara ce 
\'ap vermiş. yine sonradan 
C. Halk Partisinin işg:ıline gef; 
miş, bilihare de biri yıktırı
lıp .şl•diki büyük meydana ka
tılmış, diğerine kcnartla oldu. 
ğu kin dokunulmanııftır. 

Tevflbatle Ahmtl 
EfeMll: 

Bu ıitın belediye riyasetin
de, belediye sandığının müs:ı
adesiz:liğine rağmen 1313 yı
lında yaptım1:ıya muvaffak ol
duğu Saat Kulesi ,.e ~arşıdan 
Çamlık .istikametinde Tekke 
Mahallesinr doğru çık:ın Köp 

(De\'amı H u•e11tla 
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yoz.aat ,.e mülhakatında zf. ~
ral istihsal durumu aşağı. ~.T 

dadır: '- ' 
Tt.ı 

189000 Hububat. 
l 1000 Bakliyat. 
23000 Smal blWler. 
36000 Bal mahlullerl 
48000 ~ mabsulleri. 

Yncat Yill7etl dftl lsüsa. 
lituula kallaallaa Naha me· 
tir nsalr alit: 

Adet 

148 
138 
22 
71 

2 
5 

17 
11 

Traktör 
Traktör pulluğu . 
Mibzer. . 
Disk:ıro. 

KUllivatör. 
Orak makinesi. 
Biçer • döğer. 
Batöz( Harman ma

kinesi). 
lG SelektlSr. 

Yozgat ,.e mülhakatında 95% 

yozıatta Yoı.ıat Palu. Yıld11t 
Samsun - Sıvas ve Yeni O

tel acUı dört iyice otel ve diğer 
daha qalı .11nıf oteller vardır. 
fyke dedlllmlı otellerde temia 
bir yatak ve yıkanmak için her 
katta akar su bulmak mUmkiln
dUr. Biz, hilkQmet meydanına 
naıır olan Yozgat Palasa misa
fir olduk. Temizliğinden mem· 
nun kaldık. 

Tek gazeteli 
Vilayet 

Toıgahn Sara)küyünden bir gürünüş. Köyde kundura timirdsi. ;,·ıh 2.irai kredileri: 
Yozgat merkez: 2.257.036 

1.850.194 
2.171.197 
1.428.100 

Resmi Jlftnlar işi \'e diğer se
bepler, bazı villye ' merketle
rinde bir gazete bolluğu yarat
mıştır. Yozgat böyle yerlerde• 
değildir. Orada yalnız bir res
mi haftalık gazete çıkar ve bll
tün ilAnlar orada neşredilir. 
Mekteplerin açık bulunduğu ay. 
da liseliler tarafından ayda bir 
defa bir edebi mecmua çıkarı
lır. 

Yozgat'ın dertleri pek coktur 
Sorgun ilçesi: 
Yerköy ilçesi: 
Akdağmadeni • 
Çekerek ilçesi: 728.430 

(Baı;ı 7 ncide) 

beş yıl içinde bir takım fasıla
J:ırla .iktısadi bUnyemizdc açıl:ın 
nıhneleri elemle takip ettim. 
Jlunlnrın saiklerini lncelemeğl 
is edindim. Kanaatim şudur l:i 
memlekette çok güzel ve hayır
lı bir inkisar \"ar. Bunun karşı
l'>ında Orta Anadolu, çok geri 
kalmıs olmanın nzap ,.e ıstıra
bını daima duyuyor. 

•Bir şehrin inklpfı için mut
laka fabrikaya lüzum yok, Hem 
•le devletçilik yolu terkcdilmiş
tir, de\·let yeni baştan fabrika
lar kuramaz• deniliyor. Halbu
ki Yozgat şehri nevinden bir 
nüfus deposunun, zeki ve çah5-
kan insanlardan mürekkep bir 
topluluğun, bugünkü iktısadi 
şartlar karsısında dağılmaması
nı ,.e yeniden gelişmesini temin 
için sınai hareketten başka bir 
de\'a tasawur edilemez. İşi mut 
laka devletin yapması şart dc
gil, hususi sermaye için bir ı:ı
~ır açılsın, !akat mutlaka iş be
nimsensin ... 

Yozgatta i5 bulmağa ne kadnr 
ihtiyaç duyulduğunu, hiikfimet 
konağı yaılılırkcn, merdivenle-

, . rin insası sırasında görüp anl2-
dım. Mevsim mektep tatiliydi. 
On ile on dört yaş arasında mek 
tepli çocuklar, başlarında mek
tep kasketleri olduğu halde taş 
kınyorlar, külfetli l&lere alışık 
yaşlı adanlların gördükleri il
lerle uğraşıyorlnrdı. Çilntil e•· 
lışmağa, ev gcçlndirmde mec
burdular. Bu man7.ara, günler
ce içimi yaktı. 
iplik 
Fabrikası 

Yo1.gatla iyi c.ins yiln ve tif· 
tik bulunduğuna göre hiç ol
mazsa yün ipliği bükecek bir 
fabrika meydana gelse, evlerde 
dokuma sanayii kurUlur ve mu
hitte yeni bir hayat uyanır. He
le hükumet söıUnU tutup da 

Kızılırma!1ın kollarından Kanak 
vadisinde, Gclingüllü köyü ci
varında hidro c!lektrik tesisleri 
\'ücuda getirirse, ev tezgahları
nın ve diğer küçük sanayi te
sislerinin ucuz elektrikle işle-

mesi mümkün olur. 
Vaktiyle .Ankarada yapılan ve 

bütün dünyada yatlık elbise ku 
ması di)'e rağbet gören soflıırı 
Yozgat tiftiği He yapmak neden 
miimkün olmasın? 

Bir de Yozgada kıı'k kilomet
re mesafede, lin)·it kömürfi var
dır. Nakliye \'asıtalnn boldur. 
KömUrün işletilmesi de türlü 
türlü faydalar lemin eder. 

Bugünkü iş imkansızlığı de
vam ede.rse, Yozgadın istikbalin 
den ümidi kesmek lazımdır. A· 
halinin yarısı Ankarnya taşın
mıştır. Her gün yeni baştan bir, 
iki ev taşınıyor. YerkörUn Ka
ranlıkdere ci\'arının meyva ve 
sebzesini de Ankara çekiyor. 
Kendi yiyeceğimiz sebze Ada
nadan geliyor. Hayvanı bu ka
dar bol olan memleketle yağ 
bulunmaz. Baz:ın 3, 4 lira veril
se et tedarik edilmez. llay\'an 
ticaretiyle meşgul olanlar, Er
zuruma gidiyorlar, bazıları da 
Adanada hayvan kaçakçıl\ğı ile 
uğraşıyorlar. Böyle giderse, 
Yozgadı yarın hnrap bir sayfi
ye memleketi olmaktan ba5ka 
bir Akıbet bekleyemez. 

Yine tekrar ederim ki Yoz. 
gat, yeni bir varlığın temeli O· 

Jarak bir fabrikaya muhtaçtır. 
Biz, şirketle iş görmcğe .alışık 
d~ğiliz. llfikQmet veya banka
lar rehberlik etmezlerse, bur:ı
da tendi hızımızla bir sınai ha
yat uyanam:ız. • 

Aynı ne\'i şikayetler, büt\iıı 
Yozgadın ağzındadır. Yozg:ıt 
gençlerinden bir grupla da U· 

zun uzadıya görüştüm. Onl:ır da 
Yozgatta, ne bir sinema, ne bir 
kütüphane, ne bir stadyom bu· 

, 
ozgat fan isimler 1 
< Ba51 7 ncid«:) 

kanı: Cevdet Gökçcoğlu. 
Orman Bölge Şefi: Süley

man Yüksel. 
Miiftü: il. llüscyin Bayrak· 

tar. 
Toprak Komisyon Ba5lcanı: 

Sadrctlin Pınar (55 No. lu Top 
rak). 

Sıtma Savaş Tabibi: Dr. Hay
dar Küçükten.!. 

Erkek San'at Enstitüsü 1tfiJ. 
dUrU: Hasan Sa,·aş. 

Kı:ı San'at Enstllüsü Müdire 
si: Bedia Aknr. 

P T. T. Müdürü: Fazıl Ba. 
ıer. 

Akdağmadeni Kaymakamı: 
Rahmi Onaran. 
Boğatlayan Kaymakamı: .Mus 

tala Öner. 

Çekerek Kaymakamı: Ilik· 
scyin Türkeş. 

Çekerek Kaymaknmı: Ilik
met Bilgili. 

Sorgun Kaymakamı: İhsan 
Tokman. 

Yerköy Kaymakamı: ihsan 
At<ıkan. 

Hükumet Tabibi: Yusuf Tun 
ca. 

llülu1met Tabibi: Dr. Nlza
mettln Gündüz. 

Toprak J.lahsullcri Ofisi Şe. 
fi: Cemil Önder . 

Merkez J. Komutanı: \'üz. 
başı Cevat. 

Ziraat Bankası MüdürU: Sıt. 
kı Bektaş. 

Met~roloji Memuru: Veci· 
hl Akanolc. 

lunmamasmdar. acı acı şikilyel 
elliler. Bü)1u: füçüde olarak ya
pılmağa başlanan kapalı spor 
binasının yarım bırakılması 
gençlerdeki bedbinliği ve küs
kOnlfiğü nrltırmıştır. Hele mc· 
murlardan birinin bu bin:ı hak
kında: •Kel b:ı~a 5imşir tarak .. • 
demesi ve binanın b:ı~ka bir 
maksat için kull:ınılması fikrini 
müdaf:ıa etmesi, Yozgat gençle· 
rini bir k:ıt daha güccndirmis· 
tir. 

A. E. \'. 

Yozgat'ın meşhur saat kulesi 
(Başı 3 üncüdt) 

Gördüğü ısrar ve teşvik kar
§ıs.ında Şakir usta işe koyulu
yor. Öyle sağlam bir eser vücu
da getiriyor ki elli beş senedir 
işle dimdik duruyor. Zelzelede 
hiçbir tarafı kıpırdamamıştır. 

Bu imithanı geçiren Şakir us
ta, Belediyeye mimar tayin edi

liyor, ölümüne kadar bu \'azi-

fcde kalıyor. İşte Ommi bir du
varcı ustası, fakat iş onu keşfet
mekte .•. • 

Kulenin dört tarafı da s:ı:ıti 

gösteriyor ve her saat baııı çalı· 
yor. Ayarı temin için dört ta
rafta da nyrı toplar vardır. Her 
topun ağırlı~ı iki yüz elli kilo· 
dur. 

\ 'atan ekibi, Verköy Ka~·makamı ve Vrrkö)·Jülerle -· 
j 

.......... 
VaCaa elıibi s ... cu•lulara a derikrlai dinlerlıea 

.. ... 

' 

.. 
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........ De Altdapadeal ansında (Peyk) köyünde harman yerinde köylüler lla~muharrim.iıe 
dertlerini anlatıyorlar 

• 

Sertun'a• çarşısı 

Derdi bir türlü bitmiyen şehir; 

Yozgat 
m-.ı 5 inddel 

ha!ledılmış bir divısı yok ve 
olacağa da bcnıemiyor. 
Eltktrik 
lşlf'ri: 

yoıgatın ferah bir ı~ığa ka-

kazınıp wrı atik• gibi ara
nıyor. Yeni~tni yapmlk pahah, 
eskiyi bulup ı.slal:ı etmek Be
ledıyeye daha kolay gürünmü. .. 
ş.e benı.iyor_ Şimdilik bu mev
~udaki tıaliyette bundan iba .. 
ret. Eskiye rağbet ol.sa darbı 

meseli, mts:.li Yoıgatta eski ka 
nal ve çukurlarla bu d.ivasını 
b.'.ll!t"rt"roıe ne mutı•. ı! 

Şehirde zen~in yok. devlet e
li yok. sanayi hayatı ynlr. ... 
Bunlar olmayınca da imir ve 
inşaat d.a yok. Yozg,ıt olduı?u 
gibi keındini mı.ıhaflu ~ehi
lirse, sene ne mutlu! Bir yıl. 
da hu.::tusl ve- resmi oklrak in
şaata wrileıı rulı5at.i,ye 50 yi 
geçmiyor 

Yo%gat'ta 
Spor 
y ozgatta bir lele spor klilbü 

var. Bölge, spor faaliyeti b.'.l 
kımından kısır kalmıştır. Spor 
hareketleri, bu bir tek klübün 
faaliyetiyle Lise ve San'at O
kulunun tema.:tlarından ib3. 
ret kalıyor. Halbuki spora he
vesli; oldukça kalabalık genç
ler var. Klüp adedinin azlığı 
spor tesislerinin noksanlığı bu 
gençleri spor yapmaktan mah
rum bırakmıştır. O kadar ki. 
kapalı salon olarak inşa edilen 
bina sonradan alınan bir karar 
la Erkek San'at En3litilsüne Ye 
rilmiş ve böylece geniş bir 
gencli..k: grupunun spor hu.:iu
sund3ki emelleri suya düşmüş.. 
tür. 

Jandarma Birli~i. Lise. San' 
at Okulu ve Beden Terbiyesi 

Genelik Klübünün meşgul ol-ı 
dul!u spor şubeleri fulbol, at
letizmdir. Kayak sporu d3 ge
lişme istidadı gö.steriyor. 

Yazın memleketlerine dönen 
yüksek tahsil gençleri meşgul 
olacak bir s:ıha bulamadıkları 

için kahvelerde vakit ge(iri
yorlar. Hepsi de hevesli olan 
bu gencl~re. spor yapmak için 
imkanlar verilme:;i liıımdır. 

Yozgltta doğmuş sporcular 
arasında, Dünya Güreş Şampi
yonlarımızdan Nasuh Akar, Ce 
111 Atik ve maratoncu MusWa 
Kaplan bulunmaktadır. İ 
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Akdağ Maılenli 
( Gazeteei Hasan) 

Yazan : M. Sadrettin Tezcaner 
A kdağnµdeninde namı ilçe 

buduUarınd:tn a;mı.ş, CÖ· 
rUlnıeyc değer bir ş:..?ııs var
dır: Gazete<'. Hasan. 

Ona seyyar gazete bayiliği 
yaptığı için CGxıeteci llasan) 
derler ama o e.:l.lsında binbil' 
ce-.şit iş J'ap.ır. Kasabaya ilk 
ge-ldiğim günlerde onunla ta
nıştırıldıgım vakit bir metre 
doksan altl s.ıntimetre boyun
da, altm~be~ kilogram ağırlı
ğında, 49 num.ıra ayakkabr gi. 
yen (G3ıeteci Ha5.ın) ı hay. 
n-Ue seyretmiştim. İlk e:örü. 
şümde. bende i3f, onun bunun 
alaylna m.iruı kalan bir kimse 
hi'iSini uyandırdı ise de, biraz 
konuşunca nekadar yanıld1ğımı 
anladım 

O, sırasında birbirini tut· 
mayan cümlelerle ra.:ttgeldiği· 
ne kaltltıcı velı..'alar anlatan 
sa( hır in.:1andır, sırasında jse 
para kazanmak için akla gel
medik kaı.ançlar icat eden mü
kemmel bir tüccardır. Onun, 
maddi ve manevi bütün varlı. 
ğı para kazanmaya yönelmiştir. 
Bir gün ona htanbula gazete 
gQnderirken rastladım: 

- Ne o Hasan. buradln İ_s.. 
tınbuLa ıa.ıete mi gönderiyor .. 
sun? diye takılmak istedim. 

O bana kendine has gülü,il 
ile: 

- Ne sandın dedi arkadas 
..herkese böyle hitap eder- is
tanbulda bir akrabam var da 
ona mektup yazdım_ Eğer zarf
la gönderseydim, onbeş kuru!) 
vermem l3zıın_dı. Onun için 
mektubu eski bir 1:azetenin içi. 
ne koydum öyle gönderiyorum. 

On beş yJJtO.J gelince i1koku 
lu bitirmeyi aklına kı:>ymu~; ya 
ıı geçlıği itin alma cnışlar, _ so.. 
nunda kJS:abanın ileri gelenle.. 
rinden birinin tava:;sutu ile ~ 
kuta girmiş ve bitirmiş. Şimdi 
öyle jstid3Jar, öyle g.Jzete aıp,ı.. 

rişleri ya.tar ki. hepsi ayrı ay. 
rı Türk Mizah Edebiyatına ör .. 
nek durunuiJdır. Bir gilıı para 
günderdiği halde kendine ga-
z:ete göndermeyen bir ga1Rte 
idarehanesine kıımış, k.aleml 
eline almış:. 

.............. ma.tba.iı, idare mlJ. 
dürlüğüne, Sayın Bayım. 

Affınııa blinaden değerli 
matbaaoıı.ın çalışkan müdürlij.. 
ğüne şu arzumu takdim ed~ 
yorum: 

Bayii olduğum ......... gaze. 
tesl niıam ve intiıam üzerine 
gelmiyor. llatt1 üç bir doku& 
yüz ktrkbeş cumartesi (taritı.. 
Jeri böyle atar 3.1.945 cumıtr
tesi demek isliyor) çıkması i
cabeden gazeteniz gelmedi .•• 
.................................. _ ...... .-

Baun şiir yazdığı da vardlr .. 
Ailesini terk.eden kardeşine 
bir mani yaımıs: 

TEVFİıt lçiN 
ICanlet citU m.ahzua taldua. 
Seaia de bülyana bea •aidtnt. 
PMla ile bir mektup a14lun, 
Seaia de hüly-2na ben d3.ld1111 
................................. -.... 
Ne olu.rsa olsun o, bugün. 

Maden'in en çalışkan bir inu... 
nıdır. (Ekmeğiin taştan çıkar
tır) sözü tam (Gaı.eteci Hasan) 
içindir. Bir kuruş parası olma· 
dan calışmaya başlayan Hasan 
bugiln k~di capında bir zenı. 

ıindİ.1". 

Yozgadın nüfusu 
y o1gat vl13yelinin toprak s3thı 13.704 .kilometre auırabbaıdır. 

Nüfusu 323.506 olduğuna göre kilometre mıırabı:.am.a M 
ki,i düşer. Yoıg:ıt şehrinin nüfusu, 1927 de 10.99R, 1005 de 
13.061. 1940 de 14.913, 1945 de 11.576, 1950 de 12.032 miktarın
da bulunmuştur. 

Vil.lyetin kaıalarında nüfus şehir ve köylere şöyle tak
sim ohnuş~ur: 

Şehirlerde Köylerde 

Yozgat 12.052 46.7'.!9 

Akdağ (ifadeni 2 754 55.8ll7 

Boğatlıyan 5.218 47467 

Çayıralan 3.125 26 252 

Çekerek 1.575 39434 

Sorgun 3.074 42.291 

Yerköy 3 532 34.176 

Vekfin 31.llO %9U!l'; 

.... 

vu:jmJ.>ı da himmet ve gay
ret istt>ycn bir iş.ı İki üç yıl 
evvelki YoıgJtta hafif bir fır
tına bütün elektrik direklerini 
yere serer~ $ehri . karanlığa bo-; 
ğard1. Bu ba:!.il miAle !ıÖre S('h 
rin elektriği de mühiın bir dl
va oJarak o:iada idi., Belediye 
IH•r şe)'den evvel ~kPyi ye
nileme yo!ıJna gitmiş ve Kar• 
hllkten temin ettiği 100 kadar 
dt•mir ırlırekle · ts.kilerini de~iş.. 
tırmı:,Jtir. Uu·i onbet, lkinc.i&i 
~iti yıldır dJrmada" iki motor 
takaUJruıı kaybetut;nden bir 
ütii.ncüWnün temini ıeorekmi~ 
tir .. FonJ.ın 85 bln lira 6dü.oç 
alındı. Y:ık~nJa ÜÇ'Ü'lCÜ lnQtör 
de ıehre ış.k yermeye başl• 
yank. Yozgat•n eksUr.le-ı·i ya
vaş yavaş tantamlınıyGC dt-
n1e-k 

llelediyeye ı:clır kayoatı 0-
l:\c:ıt tesisler aı. Bir pr;ıj hı. 
lr yok . KJytUı motörlü v.ısılı 
sayısı da 61 kamyon. 5 otobils, 
4 l>ksldeo ibaret. 

t !"lı~ --...::l . ıT ~ 

K:t1Uli::ı-•1oa 

A nadolu•l;a k:ınali..zasyon ne-
dir bilmeyl"n şeohırler var. 

Fak:ıt Yo~·1t. c:ok es.kiden de .. 
rin Jr.1ıı :ıl13r;ı sahip olmuş., bu 
ntın eoltsikLiğini cet.memıştır. 
Büyl• olmakla beraber bugıin 
o es.iri tukur ve kan.allaTdan e~ 
ser yok. Çok derinden kalan 
bu lı:anallar 7ff 7er aokaklat 

Y~tta v 
l•I var. Gelen pdeıı f».la ol. 
nudılı lı:in lbtiyac k: 
yor. Banyo ruç birindi- yok. 
Yot«:ıt ~">ala! m~vcutlır1ıı11 en 
iyisi. 

Y;zıı;ıtı 70hm fakir bütçeli 
biZ llele.tiyeniıı g3yrellerlnt 
tertetmelt~ bu şebir i(iıı Jatılr.
t1r Bir yolunıı bulup orava 
de-lelin cimin aıanm.:u.t bir 
yar3ya m("rh:em !i.O.rmelr. t.>lr 
hastayı iyi eıtmek ııibi lMt lfl!Y 
olaraktır. Bu i:iı.e t~menniye de ,.,._ 

.-~ ... • 

""' 
J 

Yerlıöy, 70rden fış lun.rcblll& ıeliJmekle<lir. Yerköyde yelli İJliül. 
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Yozgat Valisi ile 
bir konuşma 

yo1gat Vali.si Muz3Uer Kaşık-
tıo~lu, dürüst, medeni ruh

lu bir idare adamı .inlthaını u
y:ındırıyor. Yo7.gat halkının, 
kendi.;ini hO}nutluk ve huı:ur .. 
Ja kar~ılamasına hususi bir se· 
hep VJrd,r. O da; politika tesir 
J~rine haddinden fazla kapıl3n 

ve ıSamet Bey se-lim Miyor• 
dıye her mürac.ıat edenin yti· 
ztine haddinden fatla gülen tip
te bir valiyi takip etme~idir. 

Mu~affer Ka~ıkcıoğtu bana 
dedı kı· -------
Yozgat'faf l 
Çapanoğlu camii 
yo7.gat'ıo hemen hemen bl-

nileri denilen Çıpanoğlu 

- Siı Kastauıonuda yıllarca 
evvel bıı:lm eve mWfir oldu
nuz.. Sızi böylece tanıdım. Be· 
nim babam, Profe-sör Te'lhk 
Sağl.lm PJşanın sınıf arkad1~1 
jdt. Siz de icıebofudJn Ank3r3 4 

ya onunl.ı birlikte yaptığınız 

bir seyahatte bize misafir oldu 
DUZ, 

'· • 

1921 secıesi sonunda, Malta 
dön!lşil İneboludan Ankaraya 1 ,._ 
seyahat ederken, Tevfik Sa~· 

:.< ' ., w~: 

5 

. ~ .. ,•:"'· ... •• ~ . -. 
Mu.-ilafa ve Süleyman Beyle
rin Yo-zgaltalıı:i muazzam ve 
muhteşem camileri cidden bir 
şaheserdir. Bu büyük adamla
rın bu muazzam eserleri kıü 
1~ıla ile ayrı ayrı zamanlarda 
7apılmış Ye birbirine eklenmis 
iki kuımdan, iç ve dış cami de 
Dilen ik.i muhteşem mibetten 
müte;jekkildir. 

ı.1m Paşa ile yoldaşlık etmiş. 
onun sınıf arkadaşı olan bir as
keri doktorun Kastamonudaki 
evinde bir gece ge(irmişlim . 
Evin terbiyeli, nazik oğlu gö
zümün önüne geldi .. Fakat co· 
culr: olarak tanıdığım Muzaffer 
K~ıkçıoğlu, meğer tok kıymet. 
il bir evlit yetiştirmiş ve onu, 
yirmi yaşına vardığı bir sır:>da, 
elemli bir bastahlc. netieesinde 
kaybetmiş... Valf, yavrusunu 
İngillereye yollamış. tedavi için 
ylllarca. uğraşmış, fakat başvu
rulan çarelerin hepsi tesirsiı 
kalmış. zavallı genç, ıstlraplar 
içinde can vermiş. Bütün salon. 

Yozg:atta Belediyett park yıptırlla~ak sabada (ıaliyet. 

Kıtabelerinden anladığımıza 

göre iç camii 1193 hicri tari. 
binde Mustafa Bey tarafından 
yaplırılmıı. 1209 da da Süley. 
man Bey dış camii eklemiş. 
Bu iki kıymetli e~erin yekdi. 
ğerine çok san'atkirane tell
huku ile cidden muazzam, muh 
teşem bir eser vücude gelmiş 

Hele bu güzel ve muhteşem 
eseri tamamlayan minaresinin 
inc~liğine, zerafetine, güzelli· 
ğine bakmakla doyulmuyor. 

Ecd:Adın kıymetli fırçalariY

bu gencin fırçasından çıkmtt 
resimlerle dolu ... 

Resimleri kimin yaptığı hak
kındaki bir sual yüzünden Va · 
linin acılarını tazelediğim için 
ayrıca üzüldüm. Kendisine an. 
cak Yozgadın maarif işleri hlk:~ 
kında sualler sordum. DiğM 

resmt malGmatın alınmasına de 
l1letini dostum Tevfik Alpara
landan rica ettim. Yozgat Vali
sinin maarif işlerine dair ver
diği malUmat diğer bir sütun. 
dadır. 

le ıç c.ı.mid'°ki renkler ve mü
ze._yyecı:ıt bll.i berrakhğını v~ 
:inceliğini muhafaza ediyor. Fa l '-;.._,.::Jll 
kat eserle kaydedilmeye llyık
tır ki, iç ve dıs camiin b3ni
l«i ayrı ayrı olm.ası sebebiyle 
•üte-vel.liJ.e.ri de- o zam3n başk a 
~ka oldu~u için bwıdan 45. 
50 sene kadar evvel dış cami
in mütevellisi bu dış camiin 
e.;ki güzel ve essiz sıvalarını 

boyal:1rını tAmir bahanesiyle 
söktürüp yeniden sıvatmak ve 
boyatm.ak hevesine - düşmüş. 
rası;:ete bir ecnebi boyacı ge
tirtmiş, e.ski ecdad ylidigirının 
ka(!rinJ, kıymetini bilmekten 
şüphesiz aciı: bulunan o ecnebi 
boyacı; canım sıvaları ve bo
yal:-ırı merhametsi~ce sökmüş. 

yeniden kireçle sıvamıs. Ozer
Icrine de son derece çiğ, m3-
nası7., berbat boyalarla kubbe
lere birer şemsiye resmetmiş, 
yine bu dış camiin su musluk. 
Jarın3 bakan dış kısmını da 
yine böyle berb3t, kıymetsiz ve 
zevksiz boyalarla ve camiye ya
kı.<Jmayan lüzumsuz resimlerlt" 
gllya süslemek istemiş, içeri
sindeki muazzam \te renkli 
merm"'r sütunlardan kenarda
ki dördünü de kısmen sıvala 
ra gömmü!J ve bu, sözde mü· 
zeyypnatt dı.$ camiin o zaman
ki miitevellisine yutturmuş. 

Bijylece iç cami ile dış cami
in boyaları ve sıvaları ara~ın. 
da husule getirilen tezat maa
JesrC o zaman kimİenin itira
zını d:ı d.lvet etmemiş. 

Maahıza bu işteki sakatlık 
ne olursa olsun camün iç ve 
dı.iınd3ki dti ve mimari a-za
m,.t ve vekar: sülün gibi ince. 
urun ve cidden o güzel camie 
Jiyık minaresiyle h.§11 hayran 
na1arları üzerinde tutuyor Vf:" 

C!lmlin sf)t tar:ır hitişi~indek : 
kuhh,,. 1Je y3f3n banilerine rah . 
met ~ev~i. say(t topluyor. 

.. 

Derdi bir türlü bitmeyen 
şehir: YOZGAT 

y ozgat. şe-hir olarak yıllarca 
mahrumiyet çekmiş. harap 

olmuş fakat ona el uzatan kim 
ae çıkmamı~tır. Birkaç yıl ev
veline kad.Jr; gidecek olurs:ık 
Yoı.t:alın yerinde büyükçe bir 
köyle k:arşılaşırıı. Yolu, suyu, 
ışığı olmayan bir köy. Fakat 
şimdi Yozgat bir kalkınma ve 

YAZAN ı 

KEMAL AYDAR •• 
silkinme devrinin eşiğindedir. 
İyi hır belediye iş başındadır. 
l-f3kimlikten ayrılmış, Fevzi A 

' 

yan isimli. iş bilir bir de Be
lediye Reisleri var. Halkın 6ıa 
şuurlu ya.rdrmı sayesinde işleri 
sür'.atle pl.1nlaşt.ırtp yola ko;ra 
biliyorllr. Şehrin ana mesele
leri el'an da çok.. Reiı Fevıı 
Ayan ile bu divılar Ur.erinde 
uzunboylu görüştülc, şehri geı~ 
dik. İntıbalarımrz.a göre; Yoz
gat şehir olmak vashnt yenı 
yeni kazanmaya başlamıştır 
Yollar son bir iki sene icinde 
düzenlenmiştir. Şf'ftrin orL.tsı 
nı ve hük.Omet önünil k:aplayJn 
geniş meydanllk buradakı mu
azzam Saat Kulesiyle şehre 
medeni bir görünüş vermekt<-
dir. Bu meydandan muht('lif 
istikametlere u1anan munta
zam yollar, bilh~ssa Vali Kona
ğı Caddesi aj!açlariyle, intı .. 
ıamı ile şehre ferahlık vermek: 
tedir. Yozgatın cenubund:ık i 
da~a ve yamatlara doitf'u yiilc .. 
selen bir yeşil çamlık, bu s~
hir için bir hazinedir. Anado
lunun orta.sındı nefis kolr:ulıı, 
serin göh:eH ve gözün alabil
diğine u7.anan çam ormınının 
kıymetini tayin edememek sar 
lıktır. Bir mesire ve ııfa yPri 
olan çamlığın iizerine, Yo·r:ı:::ı~ 
lıla.r titremelidir. 

Yozgatın tam halledilmiş me 
selesi hemen yok gibidir. Bun
lar ya halledilmek ÜY-f"re veva 
hal1edilecek: durumdadır. ~ .. r .. _ 
sel.1 onbeş sene evvel yapıl. 

mış bir hastahanenin yolu .ın
cak geçen yıl bitirilebilnti'f. 
Beş yıl evvel bir muharebe> ye
rini andıran soklklar henüz ın. 
ti1ama k:avu;uyor. Çerkez Et . 
hem tahribatının enkaıını te. 
mizlemc-k ne de gi.l('mü'? 
Su 
İlfltri 

VO"-gat yeni ve çok. yakın bir 
zaman evvel suya kavuştu. 

Fakat bunun da oldukc:a garif) 
bir macera.sı var. Belediye 'u 
mevzuunu ele alıp İller Bank:t
ıına gittiği vakit, bütçeniz az. 
size para veremeyit cevahını 

almış; bunun ü1erine 300 bin 
liralık bir bütçe hazırlanar:ık 
lt.>krar BJnkayı h11vun1lm11,_ 
Kredi alınarak 942 senf'!;İn 1te 

suyu Şf""hre getirmek ve. şPhe~ 
keyi y:ıpmA:k kahil olmu.ı fo~a .. 
kat, sonrad:ın anl3$ılmış ki. mü 
teahhit su borulınnı 1.1ğıml ·ır 

içinden geçirmi,- ve bu !Uhhl 
mahzur ortaya. ~ıkmı, .. Simdi. 
de şebekenin tddili mesrlf'~i 
Be-lertiyeyi bir hayli meş~ut e • 
diyor 

-isl'.lnbul müstesna- Anado
lurl1 ve diğer $ark ve Mil•lil
rn:ın memleketlerde eşi olma. 
Yttn bu muhteşem ramiln mi
marı kimdir' Rn~Dn ft~in öl!· 
renmemiı mümkün olmamış-

tır. Va laA ekibi Yozgaı BelediTe Reisi U. 

Rir talitı~izliktir gidiyor. Söv 
lediğ:imiı P,:ibi, Yo~atın tam 

(Devamı B incide 
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Yozgat'ın 

Maarif 
İşleri 

't 

yııı~adın 652 muhtarlığı var- , 
dır. Köylerden 275 inde~ 

beş sınıflı, beş veya üç dcrsha- ~ 
n<'li mektepler me\.·cuttur. E-ti 
ğilntenler tedrici suretle tasn~ 
ye ediliyor. Şimdi altmış kadar 
d;ıha kalmıştır. Bu sene köy
lerde yeniden altı mektep a~ıl 4 

mış, dört mektebin inşaatı, 10 
n1cktebin tamiratı bitmiştir. 

VATAN • Toıgat flhed 

···············-·························· • 

Yozgat'ın sağlık 
durumu 

• •• 

yozgatla bugün için salgın halinde bir hastalık yoktur. Orta 
Anadolunı;n yayl;l iklin1i, insanlara sıhhat vermiştir. Bu

nunla beral!er &eı;im darlığı ve !i!air sebepler yüıündcn ,-erenı i i 
burada da :yer yet görülür. Geçen .bir yılda 60 - 70 vcrc>m \:a-
kası te~bit rcliJn1iştir. _. 

Sıtnıa, Anadolunun bazı yerlerinde olduğu gibi Yo'lgatta ! ' • da eskiden ('$.ash tahrib;:ıt y;:ıpmıştır. Bilhassa Yerköy, Boğaıh- : 

yan ve Sorg:unda !,ıtma varnı. Fakat mücadele teşkil;'itının ı:a- i 
lışmaları sayesinde nisbel bugün ~ok azalmıştır. : 

Evvelce t:ıhribat yapan hastalıklardan biri de frenl!i idi. : 
JT~len frcn!!İ1İ nisbeti binde dörde düsmüştür. 1'lücadele i)·i i 
netice vcrdi{::j i«;in frengi mücadele teşkiliitı da kaldırılnn~tır. : 

'Yozgat n1crkl'zindJ 75 y3takh devlet ha::ıtancsiyle 50 ~atak- i 
Jı \'Prcm hastanc~i ,·;:ır. Ayrıca bir de dispanser yapılı)·or. Ra- ! 
zaların hepsinde birer hlikfımet tabibi bulunn1aktadır. Ayrıca t 
Akdağ 'fadcnindc bir s;ığlık merkezi, Boğazlıyan ve Sorgunda ! 
muayene, teda\'i cv!eri \·ardır. : • 

\'01.~at lisesine 3SO si rrkck. 
55 i kız olmak üzere 405 l~lc
be devam eder. Erkek ı;an<!l 

meli lehinde l 20, Kız Enstitü 
sündc 52 öğrenci; }iı...('dc 30, F.r
kck Sanat n1cktebindc 11, Kız 
Sanat mektebinde 12 öğretmen 
vardır. \~oıgada l.absi.i edilen 
Ü!: SC}'yar dikiş ve nakış kursu
nun )·eri her sene değiştirilir. 
Kursl:ır bu Sf'nC dörde çıkarı
lacaktır. Demirrilik ve ınar:ın
gozluk sr)·yar kur:-:ları da var
dır. 

4 ................................. ~ ~ ••••••••••••••••••• 

Bojfazhyan, Akdağ ~ladeni 
ve Sorgunda ortaınektt"p vardır. 
.Birdenbire ileri<'Y<'n Yerköyde 
bir ortamehtcp binası kurmak 
üzere bir ceıniyct kurulmuştur 
:Bu mak~nt i('in hususi idaredrn 
10.000, 1ılilli Eğitiın Bakanlığın
dan 15.000 Jira )'ardım yapıl
mıştır. Ortan1cktep gelecek sc 
ne a<;ıJacaktır. 

Yozgat ilkmcktcplcrinin hep
sinde 25.000 erkek ve kız okur. 
Okuma ça~ında olduğu halde 
mektebe devanı edcıniyenlerin 

yckllnu 26.000 dir. 
SU GİBİ AZİZ 
OLUN! 

Köy suları hareketi, n1l'nılc
ketin her tarafında. olduğu gibi, 
Yozgat köylerinde de büyiik 
bir hoşnutluk yaratmıştır Ycr
köyde yeni a('ılan reşmenin ü
zerinde şu sözlere rastgrldik: 

Susaıan l olcuyu kandıran 
çcşn1e 

Ağlayan gözleri andıran çe5-1 
me 

Köylüye dağları )'ağdıran t;cş-
me 

Aksın, durınasın, seı,in güı· 

olsun. 
Bu çeşmenin a('ılış rt'smindf" 

Cumhurreisi hazır bulunmuş \'C 

n1erasime iştirak eden 90 yaşın 
da bir köylü şöyle demiştir: 

• Köydrki su birikintilerine bin 
türlü pislik karışır. biz de hep
sini iı:erdik. Şimdi bize- temiz su 
~l'tirenlcr su gibi aziz olsun 
Jar! • 

.. 
Orta Anadoluda l..ö)ler birbirine benzer. Toprak dam. kö)·lerdt henüz lel'kedilnıenıi}lir. 

\'ozgatla bir köy ·-

1.. oı::attan bir göriiniif 
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fozgat'ın dertleri 
pek çoktur · 

Bu güzel muhit, yeni bir iktısadi içtimai seviyeye 
biraz himmet, alaka bekliyor 

ve 
· yükselmeğe istidatlıdır, 

B ilm(lm neden, Yozgat deyin· 
cc, gözünıün Onüne çorak, 

!llıkınlılı, geri hır nıuhit gelir · 
di. Bunun için: Yozgada gidıp 
eski bir kibarlık edası olan şi
rin, yüze güler, ferahlı bir şe
hir bulunca ic;irn ac;ıldı. lirle 
c;amlıf!a c:ıkıp yazın Orta Ana
doluda bulunması pek belden
miyen ~erin, ('anı kokulu ha\·l· 
yı te11c>ffüs crlince ve nefis su-
1.ırı i('İncc. ;)dcta hoş bir sürpriz 
karşısında kaldıın. Yozgadın 
çanılığında öyle bir hassa var 
ki insanın ruhunda ne kadar 
;yorgunluk, üzüntü ,f.ıkıntı van~a 
hepsirti toptan tasfiye ediyor, 
kalbe bir hafiflik ve nikbinlık 
vrriyor. Bu glizelliklerin kcşfr
dilrmcmeı-i \·e civar vil.liyetler 
ic;in bir turizm hareketi yaral
nıaması insana ha)Tel ,-eriyor. 

('aınlığa giren 
Ralla 

Dl'rllerinin c;ok \'C derin ol
masına rağınrn Yozgatlılar. bu 
c:amlıkl;Jrının kı)·ınetini biliyor
lar, sıkıntılı zamanlarında bu
rada ı;oluk alıyorlar. İşte bu
nun içindir ki Emekli Gencr:ıl 
Sait llalio~lunun Valiliği ıanta· 
nında c;aınlı~a balta girınesi ,.e 
h:ılka hoş görünmek ic;in bura
dan odun kesilmesine izin veril 
n1r~i. Yoıgatlılara son dt'rrce
dr elem \'Crn1iştir. Vali ilkôncc: 
• Kesilmf's.inde mahzur )·oktur. 
pudanmasına rapor var. demiş-

sc de umumi ~Ckı.irın hassasi
)·rti karşısında taınlığa balta 
1>okmaktan vazgeçmiştir. lial
hnki Valinin, ı;anılıktaki kö~k
tr oturması dolayısıyle bu çam. 
lığın Yozgadın göıbebeği ve is
tikbal ümidi bulunduğunu ,.e 
bur:ı)·i'.I balta !okmak caiz ola. 

)'ozgat llükıln1tt Konağı 

Yazan: 

A. E. Y. 
- ~ 

nıı)aca;::ını herlr~ten i>I Uıl:dir 
etın('ı,,j 13:un1 gelirdi. 

E!ıki bir 
\"ali 

Şintdi Antalya VJlbi bulu· 
nan ih~an Jlayridcn Yoı,ı;:,atta 
takdirle bahsediliyor. İhsan 
Jfayrl, (:lmlık yolunu yapn1ış, 

hükfımct meydanını t:ınzim {'t
nılştir. llrr ~rıdcn e\.·\·eı ı.h.• 

Yozgatlılara zirai istihsaldc ma
kinenin kıymetini göstermek ,.e 
vili1yetin istihsal sisteminde 
sür'atle yeni bir uruk açmak 
bakımından çok anJayışh hiz
ınetlcrde bulunmuştur. Bütün 
bu işler bir seneden az fazla bir 
zaman içinde olmuştur. İn!ian 
kıymeti bilen Yozgatlılar. böy
le bir şahsıyetten ~b:arni müd· 
det istifade edilecek yerde, ba
zı tesirler yüzünden Yozgattan 
b;:ışka bir yere nakledilmesin· 
den dolayı haıa üzüntü duyu
yorlar. 

'\'ozgadın hükOmet meyd;:ını, 
cidden zevkle tanzlm cdi1n1i~lir. 
Gayet hoş ve medeni bir man· 
zarası vardır. 53 yıl evvel yapı
lan saat kulesi, bu ıncd<'nİ man
zarayı tamam] ıyor 
40 yıl 
Ev\.CI 

Yozgatlı avukat Tevfik Alp. 
arslan, eski \'e samimi bir dos
tumdur. Senelerdenberi aramız
da muhab<ırc kesilmemislir 
Yozgatta bize ('Ok )·ardımı oldu. 
Akdağ ~ladenine de ekibiınlzle 
beraber geldi. 

Tevfik Alparslan, bütün kal
biyle ba~Jı olduğu ve kalkın· 
rnasını istt'diği Yozgat hakkın
daki görü~lerini bana şüyleee 
anlattı: 

•- Y07.l(at, 30 ,40 yıl evtel 
30, 40 bin nüfusu re[ab ile i
çinde barındırmıştır. Son ~irıni 

(0t-\anıı 9 un<utla) 

' ,. . 
Vali: ~luı.affer Kuşakçıoğlu. · tüJmcktedir. \'iliirctin birc:ok ihtiyaçları bulunmasına mu- : 
Vali Af~avini: Şevket Esen. kabil bunları temin edccf'k lrnk:iolaı;. mahduttur. Bir ~andan : 
ll~kuk işleri llüdilrü: l''aik i ö:tel idare biltçeı,inden, bir yandan da devlet yardımlarından ! 
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n· • ı:')baeeırrıe-e,\·10.ve utesınen e uışere ır 1 m1 ar : 

u us il u uru: asan ınç. : . 1 .1 d'. 2 d ı l • 
Seferberlik 1ılüdür V.: Nus· : tahsısat ayrı ahı mekte ır. 95 yılın a yapı ması progr2n1 aşan : 

ret Alper. : işler şunlardır: i 
Emniyet ~lüdür V.: Binbi'.lşı :: A - fliç suyu oJmayan kü)·ler : 

Re.cep Işıklar. : B - Suı·u az olan li.öı11er : . . . . . 
1 

ıkıl J. K. v .~ Bınbaşı Recep i C - Sn )·olu tlmir Ye ıslaha muhtaç olan kö:yler. J-
ıı ar. • B k' 'b' l kd k .. l t · 1 • A••ır Ceza Ba.,k:ını: Kenıa1et : u sen<', g~en sene ·ı gı ı para ar na en oy ere f\t : 

tin Kan1 aı · : rdiJmcmiş ve yukarıki sıra)·a göre köyler birer birer görülerek : • • C. Savcı~ı: Jlı!ı.ı Şişmanoi;:· : fen memurlJrı tarafınd;1n ke§if evrakı y~pılrnış, bu cetveller ; 
lu. : komisyona Vf"tHmis ve ilk olarak hiç suyu olmayan kö)'ler prog- : 

Oeft('rdar V ,'\.fuha~ebe ~lü- : rama alınn11ş YC Jıiri~ci partide: : 
dli~ü: JJ_ayd;ır Kı~ın. ! A - . ı.rrrk:rz kaza.:ının 11 köyüne 23.630,47 lira. i 

Ozel idare Savmanlık Mü. : B B - l • 8 k" ·· 16 '52 ı· : d .. ·· N · B 1 k • - oı:~1 ıranın oyunc ., ıra. • 
uru:., acı a a . • ,~ " k'. ... 17 k" .. 17590 ı· ı , .11 . E" · ... d.. .. •• : J - J_ er oy un o)·une . ıra. • 
.".'"tı t gıtım ""'lü uru: ~ijltrn : D - Soı ~un·un 6:i köyüne 28.593,50 lira. : 

Gurses. • E Akd - ' 31 ' .. .. 25 • 0 3 90 ı· : Saiılık ,.e Soşval Yard m Mü ! .. - ag ın Aoyune . ..., . ıra. • 
dürü~ Dr. İzzel.li o'" d 

1 
- : F - Çayıralan'ın 6 köyüne 6.330 lira, 138 köyün kt'Şİ(- :: 

n ı en. • 1 . .. h . 1 b . ·1 · k .. • 
Bayındırlık 1-lüdürü: Baha i <'rıne ı;ore te :"1Sah ayrı mıs ve unlar malı.eme ve ısçı ı uc- : 

Çizer. : reti olarak scrfolunnıakladır. : 

Veteriner ?.füdJrü: İzzet Vu- : Bundan baska ! 
ral. ~ ! A - Bo&aıJıy~n fr;in AYanostan yüı. bi~ künk. :, 

Zira:ıt :\tüdüril: Ilüseyin ! B - Akdağ ,e Yerköy İ(;in Çorumdan on bin künk ,.e ay- : 
Gür. • : rıea beton bi.11_ : 

.'~~o~.rak v~ IskAn f.lüdürü : : C - Çt'kerek ic;in mahallen 60 - 70 bin kiink. i 
lluı,nu n:mır. : D - il meı kei'inc!e 6000 beton büı. tenlin cdilnıiş "·e ma- : 

Tapu Sıcil J\fuhafızı V. J.tu- t . ı · s ff 1 K k. , hallerınc sevke b:ı.ştanmıstır. • 
:,ı,·ın: a c es ın. ı • 

6 S. J. Er Okul Alay K.: 1 E - Geçen ~ene bir kısım parası \:erilen yerJJlt suları : 
Abdullah Turgay. 'ı için 21.950 liraya alınan ~ondaj makinesinin geri kıh ~ pari.lsı i 

Askerlik Şube!i.i Başkanı: ödenerek yakında tc~ellüm rdilccck, talışn1aya baı;.lanacaktır. : 

Yarbay Seyfettin Gürel. l· Bedeli (21.950) lirad:r. i 
Devlet Tlastahanesi Baştabi· ı. . .. • . · ? • · ! 

bi: Dr. Jlalit ~ladakbaşı. • .. F ~ .Ek: ol~~ra., ~e~!~~ b~tc:esı~dcn. \erılen 1-5 bı_n Jıra : 
1 ·s 'l"d ... ··. R'ıf t B"k S ıçın de ıkınc. plandakı 1.o~lerın su 151en yapılacaktır kı bun- + 
..ı.e .,u uıu . . a u e. • . . . .. . ı 

Belediye Başkanı: FeYzi A- : ların da kc5Cı tan1aınl.ınmıs \·c tevzıat yapılmak uıercdır. • 
yan. i Yol ve 5:u islerinin kat'i hesabı, bedeli F:arledilen ,.c t"dil - ! 

Ticaret ve Sanayi Odası Baş- ıne)·cn kısımLırı bittabi ı-cne ~onunda belli olacaktır. ! 
CDe,·aını 9 UDCUlla) ! ....................................................... ·-····-
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