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Hava kuvvetimiz 
Amerikada seçim mücadelesi -- .......... ,,....,,. 

takviye edilecek 
Kampanya hızla 
devam ediyor 

İznıirde, bir Güney - Doğu hava 
kuvvetleri merkezi kurulacak 

Bukerkeze Akdeııiz ının·tıkası 
onıutanı. ta. iıı edileee 

Trumaıı, Eisenlıo,\1er~'i 

yalancılıkla itham • 
ettı . 

-- "\ 1 A hra Aıa:m 

Ka~ mı·ı p 'd ku~~~~c~
1

h;;a :j~~~~i~om~~;~: 

Eisenhower ise T ruman idaresinin 
yalanla, C. Başkanhğını ele geçirmek 

istediği iddiasmda 
A uorla.teıl Prtu r;:-

Vaşi~on, 21 - Cumhurba~- ı j 
kanlı{:ı seçimi için partiler tara
hndan girişilen kampanya mem 
lcketln her tarafında olanca hı

a$a an Feldmareşal Saunders buraya 

;~~m~!~:~ ~~~~:t~~~i~~r~~~\·~·~: 

Ad M 
si husu:sunda, Yunan hava k~\•. 

Ctaksanr, Sih·aıi Ye İ:ıtihkam Okulu ~ rılck sub:ı~ ları Taksim iıbidesiııe relenk koyu) orlar. 

Yeni Yedeksubaylar nan end r \etleri komutanı ile müzakere eres e de bulunacaktı. Ancak, Yuna~ 
hava kun etleri komutanının has 

Y 
talıgı, bu l:Örüşmcnin \'apılnıası dün diploma aldılar 

zı)lc devam etmektedir. Ba ara
da Truman, hükumetinin komli
nillTle karşı yumuşak dayrandığı
na dair Cumhuriyetçiler tarafın

. azan : AHMET EMİN y ALMAN nı ımkansız k~lmıstır. • ıııareşal 
Bu dr.fa lngilır d Saunders bugun ~aptığı bir ha· 

dan nrtaya atılan iddiaları şid
detle reddetmiş. bunlann ·haka
retAmiz yalanlar• olduğunu söy-

ki fl'rtlerr rr.. e hulıındugum sırada öyle dakikı1lar olılu sın toplantısında; Yunan ha\·a 
dhnlmden at;ı~art.ılere, firlzi Mdiı;elere ait bütiin dü linccleri kuwe~.lcrinin tak\'i~esi husu un. A k · b Jd k" b k 11 d ld lemiş ve demiştir kı: n ara ve lstan u a ı ütün o u ar a merasim yapı ı. ·-cumhuriyetçi partinin yük ıı tığımız me .• son kırt, tlli sene içinde millet ıfatl\ le da mu.zakcr~lcrde bulunmnk fi. 
hıunasel>etı la~c31 ta) in irin hir ülçü aradım. İngil"z - T.: k zere \ unan.ıstana geldigini SÖY· ı A ·· k C sek komuta heyeti Amerikan 

tatur ve umhuriyet ôbidelerine çelenkler kondu. umumt efkarına bu biiyük yala-duın er n n tcrçe\csl içinde hu -, " .. hı l burl CDe,amı !'a: 5 il: 6 dl') 
. o ru),ı sara at e u • nı \'ulturman çalışmak içın mu-

-, Dün saat 14 30 da Halıcıoğ· ı ,,,. • ar.z~m paral~r sarfctmiş 'e hcr-Ukoncr K 
t ırım nıuhal'ebes· y 
erakki ıldızının bir lflıi ı... c~i doğan. yük elen Türk 

nr\ 1 ~ ıik rfüln giızel b; noL:tası ... lngiliı tarihinde de mi
milletıerara ; mun l>C': r afhası, faı:ilet pren ibi he ahına 
rııdelrnin • ıır ,, ?.~~\. llerd~ ıcrre karşı mul.:nemet ve mü-
r r · ~"' "'1 - ar .. a ı gel c 1•••• Sonra Reslt r eme)Cn bir hır. alma gay-
lerin ı· 11 alann. Mlthat Pa ı · • l)n Paşaların s· 1 a ann, '.'\amık Kcmal-
fetllkleri bin~ R •hl u C.) man Pa~:ıların kumıa»a •mr'· sar-

"··· •U na Abdiilh • n " " 
)or. Gltgidr. kaL'ı rkl' ,' 1 amıllcr taıııfınilan baltalanı-
linıit ·ıı ~ ını 1 an karanı k b" r sı ıgi içiıııte 'f k . 1 ır istibdat del rinin 
bir ı · "' \atanse\ erleri· •- • 

emMlcM ılhe K'ın·ı P • .. urtulus ımkanlaı:ının 
ko d it 

1 •!anın ü • d e e ıncnkııp bir hald zerın e duruyorlar Rir 
ınenra ha) atı ırclren, he~g~ı:sa~~n. adeta kendi evind~ bir 
nl ~kudugu riu' rt ed'I . ım~ gazetesinin başmakalesi. 
ki 1 il ı en, se ıı hır ah • t Ö 

ng trre) i bilen ingıı· 1 Sı)C ··· ) le sanıJı,·or 
b K ' ız ı o lluğu b · 

u ıbn lı de, Jı.t adamı i b nun a,tem ilci i sayılan 
du1rlt>rck, İngiltere b" • • a ına gcJçe, herşe'' birdenbire 
Lııtar '" t'ndi•clrr or~:,.d;nan. ~k, iıc ınhıeak, bütitn kor-
elrle 'unı ccrk 'e \ ulı; n sılınecclı:, Tiirkh e; incıttere ile 
erecek... cleccı.:, bısannın en ileri derecelerine 

l 9°8 de .\hılulhaınld' 
H•ll grtiı en itt"h ın istibdadını ~ı'kan, memlekete m~nıli-

karşıJandı l'ak t ı at \'e 'ft.raklı;I eamiaı;ı coskun ttuhürlerlc 
<'dildi, dahildr ta ı:.ok scı;nıedt.n hariçten suikasdlt.r tertip 

rcrııbc nok~anla h 
~"" rr ııınunıi rrLa1r . rı ". atalar bao;gösterdl. ı\lii. 
ıızeıindc ılurdu 1 , -~an hrtaran dı.}e tekrar KGmll Pasının 
batın ı;r.~tigi .'. lırrgıın 'l'imes gaıete~ini oı.:u,•an in"lltcrede 
lt'lnki rtti. so.} enen ses iı de\'let adamını başk~rtarıcı diye 

. Du unun bir' kere Jd J\a ·ı p 
IMi in de"il . '1 mı aca, o unun için t"a ati bir 
b" " , erı~ı nıcsi güç be\; ·· . 
ır ınan1nra .,.. t rl · 1 umıtlerinin tcm~ldsl dl\'c 

•• . .,o e ~ordu. • 
. liamıı Pa5a niha t 

bınrı denilen iL: b" \f' adraram oldu, onra da <Büliik Ka-
hirllgine d' ı1 a ınedr. ) er aldı. Falı;at Çarlık Ruwa ı Ue iş. 
lonıası hr ~ 1 elle sarılan '' Tıirkiv" i milletler:ıns.ı cizll dip. 
<'lınrk ' 1 P annda anc:ıık bir pazarlık mcnııu cli'"e tel"'·ki 
· .,o unu tutan j ·u · a.. 
ınhlrar rt d' . ngı ere. gafletli gidi~inden Trrre \aclar 
fıırıa kıı~ ~~ ı. Rutün do lluk " isbirligi rkalarımın istib
efsanesl ; ;ıı, ı_. A~ca~ bo~ bir hayalin ifadesi olan Kanıtı ra~a 

1 e oır turlu gertekleşemtdl. 

"rurkhrııl 1 . 
,, d. 11 1 Un.}a ~ıiulnilcki l\lC\kİinln bİı kadar çır" • h 
"a ar hrıth 1 • " ız . u 

ı:ıinlrrclr 1 1 a ıt. hu karlar adı n gam bir manz:ırı ancttiiH 
lutki• 11 ~t'r r anc·ak kırk stne kadar bir Tam:ın mı geçti? 
1lıl'ıfeııl ~...._ ı: nç Ra bal.:~nı A~nan Ml'ndl're i. ~ıilrr~ ii1Mr., 
trıaı.1.;ıı .. 1h1' e tnrı~ le: dun ya sıya ~llne ılt mü bet ,.e suurhı 
,, 1 •• r. 1.oııdra sı) a et sahnr. ınde görduğıim " hareket 
ınıı1ı0;,e~ın1 ;>akından takip ettiğim sırııda bu uali drrin bir 

O 
lıbar \e sıurur hls~i)lC kendi krndimc ordı:m. 

rtad" r.p•e . bi 'r , J.;" d .. ıloı:ruı . " nı r ur I} c unı) or. Olum 'atağından 
an, ınıkan ı:ı: ı t • rlzr. •- 5:ını ;m !;t'} erı yapan. mucb~ iiırrlne mıı-

.. atan srrr •· t . . bakk • c mu.a\ eme umının cesur bir ba"raktan. 
a da;>anan • 1 • r tl" b" • lııı:ın h prrn ıp erın eraga ı ır da\-acısı dh·c 1n an-

tacı ıli u~uruna çıkan bir Tıırkiyr. ... Rıı Turkl} t., ı.o~drna rl
ne ol ) g~Jınemlştir. kendi he ahına birşey ı~temi)or. ·Aksi. 

arak Kırım m h L- • • bo . ..d 1 
uı:.un bir . u areıw. ının ı runu o emele, ngilterenin 
llıPdl 

1 
d~, I~ ı~gal edf'n ha!alı si} asetinilen dola} 1 kin be le

lr.rin! nt bı_ldırmeğ.e, bü} ük Jngiliz milletinin ~ ü\ ek meziyet. 
kahra~ e bılhas a lkind Cihan Harbinde gö terdi~i <·c arr.t , c 
bir 1 anlığa karsı olan ha~ ranlıiını lradt'ye geJınl tir. E ki 
~en dın.Par:ıtorlıığu, Tiirki)r. gibi, bir hamlede ta fhe f'llcme-
. • ıın) ·· ·· lııglliz .a ~ ıızunde pryda olan ,·eni şartlara ll) ak urduramıyan 
lr.rin· ınutt~fiklnlıı $ :ırdımına koşmuş. bfitü_n Orta ark millet
li ,1 ;n \e buttin hür dıin,anın menfaatlerirc UH:un bir i~bir
ıetı ·~~ın açık \e durüst prensiplerini " imkanlannı ona 

rını tır. 

bir :~aba tarih baba; yalnız kırk enclik zamana sıian bihle 
0 dl'ği~lkllğinln bıska bir e~lnl gormu~ ınudür~ • 

fç Sİl.a tt 
bataı c e. D. P. iktidarı tarafından ~apılan ha\ alala ınğmu 

'furı. tr hır tarafa, Adnan l\lenılcres \'e Fuat J\öıınılü, milli 
l\ilha )a etini l.on<lrada ettfle " olgunlukla trm~il r.ttilrr. 
nıırn a t~a rolde bulunan A<lnan '.\lr.ndt'rCS. gü} a 1.011dra dr. 
~ .. 11 : kı 'e ınuhim iyasct merkeıinln an'anrll'ri ara ıncla 
l!'t a;ı • hrr inecllıılııi l.:aHamıı; gibi harr.kel t.lti. in~ifö dl'\. 
tat'z :ıırılarl\le tema lannıla müsa,ata p'anan bir Pıüna ehr.t 
ıtun~~ı kola) lıkla.' c se\lmli bir nezakellc konıdu. lnı;illz ,.e 
t"k b' ga7r.trı•llr.rınc \'Crcliii basın konrrransında iftihar rdile-

.._ 

hında Jstihkam okuluna baglı türlü propaganda tekniğini kul-
I Yedek Subay Tatımgah bölüsu Aıı•,.•ıt•ad"" ıanmakladır. Hükümetimiz dahil· 
kurslarını bitiren 36. ncı dönem fi• • ., de ve hariçte. komünizmle .ava5 
istihkam ıı tt>ğmcnlcrinın dJplo mak İ"İn müsbet tedbirler almış-
ma teni merasimi yapılmıştır. Hımut .lluhııbırinıCı4m " 

Bu dcwe okulu bltirmcğe mu- Ankara 21 - 36 ncı dc\'re tır. . 
vaffak olan 215 ledek istihkam \Cdek ııbay okulu mezunları bu Buna mukabıl F~seııhower'lc 
astt>gmeni, dün s:ıbah sanı n da gün merasimle diplomalarını al· partisı. etrafa şüphe tohumları 
Harbiyeden Taksinıc ~ urti\'crck dalar. Bu sene yedek suba~· oku sa('maya çalışmaktadırlar .. 

1 
Cnmhııı·i~·et abidcsinc me.ra im lunıııı m11htclif branşlarına :l086 Diğer taraftan Eisenho\\l'r 
le bir ç~lrnk koymuşl:ır; öğle· ı ta lehe. ka,·dolmu tu. Piyade, le· ~cw En.claııd hölı:csfnde ı:irlsti
den sonra H 30 da da okul bah- \'azım. tabip, dişçi \"C eczacıdan gı seçim kampanyasında, :rıım:ın 
çesinde, kalabalık bir da,·r~U 1601 ıır.nç a teğmen olarak 'kı· ldare~ini. ~·alanlar ''e ıftir:ıya 
killlesi huzurunda okul komu- taya iHihak etti. Plaştırnıa. top baş\•urmak sııretı~lc CUmhur
lanı albay llıi~nli Özkın'ı'l elin· çu, tank, istihkam, ordu dona-ı başkaıılıfını ele geçirmcite çalış· 
den diı1lıımalarını almışl:ırdır. tım, muhabr.ı·e. ı:ii\•ııri ve uçak nıakla suçlan~ıı ~ıstır. _n. Am~-

llk olarak kür tı\"C "elen 0 • <;avar bu rakama dahıl deı!lldlr. rikanın sanayı bolgelrrınden bı
kul eğitim muc:n i ı Amerikalı l\lr.ra<;ime htıkl!ıl marşı ile baş ri olan Ncw :Enızland'ın . h_er şe
\'arbav Domıın. yeni mezunları landı. Yedek subay komutanı bir \'C kasabasında \erdığı dc
nnn af fakı) etler uclcn clnla:- ı teb Tuj!~e'leral Hadi Üçer ~ıin\ın c- l\ll'Çlr, ı:cncral. bir ·znmıınlar 
nk etmiş \C ordunun kcııdılc· hrmnm·ctini behrten hır knnuc: :ıh 1 dn•ttı olan Tnımanıı karsı 
rinden çok istıf de :~ıccr.,i!ıne 1 ma ~ aptı. Milteakıben .~ınıf bl· en <:iddctli hücumlarda bulıın-

<nc,·amı Sa: 5 !'u: 3 de> < De\"anıı Sa: 5 :o;ıı: 6 f'ıtl mu tur. 
~.....:....----------~-------

Adnan Menderes'in orlresi 
«Diktatörce hal ve tavırları vard ır. Fakat mevkiini 

borçlu olduğunu kolay kolay unutamaz» 
demokrasiye 

I · 
r .., .. « lfle11ıleres cok İfJİ 11etieeleı· R "'•;""'" '"'~'"'' """1'm" "kah"'m•n "•hmoı,;t J)ofıa iyi 11eticeleı• de 

uslaı•ııı yoluııu 1 .. ~:.·::-::.: ::~~~,,~~·.~,:~ ~~: 
kapa taıı saııeak ~di~.n ;~i:11;~:;ı o~:~ct~~rr~~:k:~ ~\· 

alabilir » 

. enel \erat rdı-n l.orıl \ tor, 
hunu dııha kendisi h:ıvaıtıı ikrn 

Bir İsvicre dergisi Türkiye hokk d bir ':1kır tı:ııiı~c k~~~.111~ '" .~.,~ 
• ~ • A • ın a ~ctenın Sl).ı ctıni clıını 1 ıııillı \C 

. Sltayışkar neşrıyat yaptı ınsa.n~. Jll'l'n~!lllı'l'.I~ gcİre. iclar• l'İ· 
ı İ>\ ıçrccl~ neşrolu!1an •Schwci-, Bfö !ık bir Türk sanca l mek 111rrc hır nıııtncllılrı lwyr. 

ı zcr Jllustrıerte Zeıtung. i imli lıakını nlduğ 
1 

k k 1• ~ın~n ı ll kurmııstıır. Olm·ncı 'in 19 
der"'inin 7 k" 19·2 . . ı apa ... oınpozıs· k' -

0 c _ım o tarıhlı \Onuııd.ı, •Rusların YOiunu k . c ·ıın 19.>2 sa)ı ıııcln \dnan 'len-
~ush~sında _dıkkate şayan b!r pııt:ın sancak• ibare i okunma~- ı derr e dair ~ılrnn bir ::1 azı: mil-
:ıpa re mı bulunmaktadır. me,·amı Sa: !'i Sü: 7 de> letl~rarası h:ı~:ıll:ı dikkati <ı•k-

Katil İlhaıı dün 
tesliın oldu 

mrgc başlayan bir 1'iirk OC\ lrt 
adamının ::1 abaneılarıı nasıl ~ö
ründügiiııü oı lay:ı ko) ması iti
bari) le. :ıliika ile karşılnnıııaga 
layıktır. Ru ltiharla ~azının a\"
ncn terciinırsinl :ı ağı) a gcçiri-

Sovc ıya, polisten korkup koçtıgw mı söyleyen katı"/ yonıt. 
h d Ob Cl"YC'r'deki ~azının malzr-

meş u en muhakeme edilebilecek mesinin miihim bir kı mı, ,.,.ı.. 
G .. . fın mrıte,·ellilrr hryrlindcn \ 'C 

cçen pazar ı;:unil saat 17 30 eski i .1. . 
da 'fabt:ıkalede hems · . 1 '-·ı n~ı ız lıhcr:ıl nazırlarından 

erısııı o • Mr Dıngl I' t' T". k' 
diirdüklen sonra firar eden )leh 1 . : . • e ·oo un ur :ı)e)c 
met ilhan dtin fstanblıla g 1 , bıık:ıç :t} nvcl ::1aptığı 7ı)arr.t 

e e- ,. e.'>nasıncla t ı r k t rek nöbetçi savcı Şe\·ket .\r ak . · 0 11 :ınnıış, ıı ·a ~ a11 
te !im olmuştur. P a •m7asıı olaı·ak çıkım !ır. I 

• • < ne,ımıı :;a: 4 Su: 1 dr.) l\lıoııdcres I.ondracla Hriltn partide bir diplnmatla 
Katıl ı;:enç, polısten korktuğu 

!çın sa\c~ığa geldiğini bildi~I ~---~~~~-~~-~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
dikten sonra, sor~usunda şun
ları sö~:Jemiştir: 
·- Oldüt·düğüm Salih bun

dan 15 sene önce, benim öz 
amcamı köyde e\·ine misafir e
dip, arkasından tabanca ile \'U· 

ı·arak öldiırmüştür. Ben de on· 
dan intikam almak için onu öl· 
dürdünı. O gün de kahvede kar 
sılaştık. Bana hakaret etti. Ben 
de tabancamı çekerek onu vur· 

Deumı Sa: 5 Sü: 5 de> 

Misafirlerin önÜnde 

ı.onu U) or 

da, 
1 
ır. olgunluk \t. \Ubetc htkimiyet gö~tcrıti. Fazla olarak 

tutar~gıllırr) e olan bllgt derecesini ~imdiye kadar müphem 
\e c en, hu dilin en 1nce minalınna nüCuz ettiginl belirtti 
trıat: :usküı anlarda birdenbire bülbül gibi İngilizce konu -
kendiJ ~\ladı, l\te eli Churchill ,.e Atılce ile konuşmalannda 
hakkı:drıne hugunkü Tıirki)enin hali n ~ann\.1 ;mkinları 
tarı. f k~· tercumana lhti;>aç ıı:ö t.trmtden. bbzat canlı \C et-

1 
....., 

1 
rler '"rm<'ğr munrrak oldu. Beraberine ~ldığı muva-

<n~nını l'ıı· !'; c;;fi: 4 dP.' 

cirkin 
.;, bir hadise 

Yugoslav Belediye Reislerine verilen ziyafette Nuri 
Atılganla kavga eden Dr. Sedat Kumbaracılar 

partiden ihraç edildi. 
htihkam ~edck suba) ları dıinkiı geçit resminde <1'aznı 5 inci sa)iımııdadır.> ı 

General niılg\\ ay 

GI. Ridgway 
3 Kasımda 
Geli or 

.... • 4 rrnı 

Pari • 21 - Atlııntık Paktına 
dahıl devlcllerın Avrupa bolge· 
sindeki sıliıhlı km\ et!C'rı b:ışko. 
mutanı General l\Iathew Hıds· 
way'ln 3 Kn ımda TUrkiyryi 7.İ
yaret rdcccfıı b.ıgiın l\lultcfık 
Baı;komııt:ınlık Genel KarargA· 
hından bıldirılml5tır. 

Grneral Hıdsw:ıv. 7 Kasıma 
kadar Turkı:-:ede kalacaktır. Gc
neralııı zh aret programı hen uz 
tamamı~ le tcsbıt rdılmcmiı:sc de 
tcbliJ!e ~ore General Rıdgl,ay, 
i tanbulu zı)aret etmek \'e t-ir
kac askeri tcsısı ı:oz.den geçir
mek tasavı:urundadır. Mutıcfık 
Kun·etıer Backomutanı 7 Kasım
da Paris'c donmiiş olacaktır. 

General Handy 
Buaün Ankaraya 
Geliyor 
Genrl karar~iıhı Frank(ıırt'ta 

olan Avrupadakı Amrrıkan kuv
\·ctıcrının başkomutan yardımcı
sı General T T. Hand), bııgtın 
Ankara,·:ı ı::clrrck Turk \ rı Ame
rıkan askrri şıılı~iyctleri ile mil
zakcrelerdc hıılunaca'k , .e rnıılı
teJıf askeri mektep 'e ıc~ ~IC'rl 
ziyaret edecektir. Gencralın Ati
nadan gelecek ucağı bugün saat 
l 1 de Etimcnı;ut hava meydanı
na varacaktır Gcııer:ıle eşi. kızı, 
Tuğgeneral F. J Brown; Gene
ral J. J. O'Hara; \'arbny J. G:ıl
loway, Binbaın J. John~on ve 
Yüzba,.ı J,, il. Wrıght refakat rt
mr.ktedirlcr. 

General Tüı ki~ cdcki müşterek 
(De\•amı Sa: 5 ~ü: 6 da> 

r 
Bugün 
Tokat 

! il~vemizi 
Veriyoruz 

Tokat ilavemizi 
müvexziinixden ısrarla 

isteyiniz 

il 

t• 

ıarın 

et t 
l•d 

tlo 

• 

' Uk 
klll 
Ulc 

8 
n b 
lk 11 

ma . 
)lf 

• • 
ıınlr 
ılıın 

' 1 
, y 

ıat ı 
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1 iLMi BiR MÜNAKAŞA 1 

Kanunlarımız sarhosu zorla 
tedavi e mini deQildir ! D. D. Y. Genel Müdürünün 

fstanbul Vali r----YAZA~ .----~acele tedaviy~ basın toplantlsı 
ve B«'ledi. , f muht~c.~ır_.. E.vı- Fran~anın Nice Ethrinde toplanan ~filletlerarası D~miryolla. 

ye Reısi tara. Bıırhatı Apaydın n: .got.urulm•?ı rı Birliği kon!oran•ına l<lirak eden D. Demiryolları Genel MU-
fından alın- kaf~ ~ır tedbır dürü Zl'1ni Uner dün t:rhrimiıe dcinmü~ ve yaptığı basın torılan-
mıı olan '" A\TKAT 0.thıldır. Zılra tısında şu iıahatı vermi tir: 
halkın Jıuzur ıar oş eve go u . . .. 
ve rahatını bozara\i:, "·atandaş sım \:atandaslara eziyet ve iş. rü!m,kle tehlike ortadan kal. 11

- nrmıryolları mıll~tlerarası mun"~'"b"tltrlnl tanzim et-
e..mniyetmi haleldar edrbılecek ken('e yapmak de~il. onları bil· dırıhnayıp mevzilrıştirilir. ve mf'kle ııöre,·li ol3n ve hiıim df'I hir üyesi hulunıiu~umuı U. t. c. 
ıı:nabıyette Ye kcndıni bilmiye- yük vatandaş kiltlesi için tt.-h· hıttl. sadece, tehlikenin meki- ı ".\1ıl1Ptlerarası Demiryollar Birlit,i • her ıi"ne tkimin ilk :var15ın-
cek derecede sarho1 olanların like teşk l edecflk durumdan nı deği5tirilmlş olur. Eve grin- da ı;:ıra ile üvel.,.rdrn birinin mPrkezindr. olmRık U1ere unıumt 
bu halde tıbbi ınU.dahale yolu çıkarmaktır. lfevzuatımıı da derilen 5arhn , ev halkı için yıllık bir toplantı yap:rr. Bu ı;tne Fransada Ni~"" ı•hrinde yapıl-
ile kurtuırrıatarına dair karar, bunu Amirdir. de ı)'Tt bir tehlike tf'şkıl erlrr. mış o13n bu toplantıdan dönüvorum. Bu Eentki konferansta mU-
ıon gUnıerde mt.inakaşa mevzuu Polis vııife ve salA.hiyet ka. ~~rhoşların e\·Ierrle J~lr.rlıkJ.,.ri fP.ıddit teJ.-nik konular arasında demiryolu nakliyatımızı ilgilen· 
olmustur· Gazeteler tarafın.dan nunu, polısin asli yazıfesinin cı_nıyetl.er bu~a bir misaldir. dirf'n ıu k:ırarlar alınmı!lır: 
tertip edilen anketlere \'trılen (ha.Ikın ırı. can ve malını mu. Cını,·etı iıledıkten sonra aklı a - fst:'tnhul - Paris ara!'iında Sellnik tiz.erind"n istemekte 
cev•Pla.rda ve bu hususta neş. hafaza \"e .immcnı·n istirahatı'· baıına ielen &.1rho~1arrn ne ka- . . h ! d 'k' --'ilen makalelerde biJtlin hu. d , 1 k d d kl bulunan Sımrlon eksprr~ıne a ta a ı ı defa aktarmasız yataklı 
reu ni temin) olduRunu birincl ar pııman 1 U) u anna . 
1tukçıılar kararın aleyhinde mü ıık 11k ıahit olunur. işte bun. vagon eklonm••ı. . . 
talea yürlitmt.i}lttdir . .Sayın hu· maddesınde sarahaten ifade ey- lıra m"ı·dan vermemPk ı·olun- b - İstanbul - Sel~nık - Atına arasında halen haftada iki 

1 il lem!ş ve ikinci mad~ .. Jndo de kukc;u arın, 7.erinde birlcJtik- da aa'-nt ve mesai sarfefmtk. defa yapılmakta olan doğru trl!n münas,betinin haftada dört se-
• kl k polisin umumi em11irete mtite- • " terı i no tı ,·ar: Birincisi ka.. bir vatandıtşın bılmiv. erek is- fere çıkarılması. 

b t A allik in•ıbat! vazif P5inin (ka. rarın ış a nayasa olmak ti- nunlara ve nizamnamrl,.re uv- tikbalini mahvf'tmesinin Onilne Bu k:ırarlarrlan birincisi 17 mayıs l!'.1~3 ten itibaren ve ikin-
ıere kanun ve nizamlara mu- gun olmıyıın harPkC'tlerin i$If".n &etmek ıurrtiyJe ona yardım cisi de Türk ve 'Yunan Demiryolhırı fd:ın~lf"rinin bu hususta kar-
.gayir bulundu~: ikincisi de · d etmrk demPktir. ııhklı teknik tedhirleri alma~ıyle tatbike konıılacaktır. 
şahıslara tatbikinin Ceza Kanu mrsın en rvvf'l önünü almak) 
nu nazarında ıuç teıkil ede- olduğunu ka)·dtıtmiştir. Şu va- Şlmtth·e kırlar De,·let, • Konf Pransta, hl"ynPlmilel demirynl nakliyatının rl~hı ıUr'ıtll 
eeğidir. ıiyete görf'!. ılınmıı olan karar lraı:ifeslnl ihmal blle etmiıtlr ve konforlu yaııılahilmP.si için hurlutlardaki gümrük ve poliı 

Biz, bu mevzuda, diler hu- ile, 1'atandaşın ırz ve can em. şu hale göre, sarhoş1ar acele Kontrol i"lerfnin. trPnlrrin ~e\"rİ hı.Jinrie ·aııılması '"' hu surttle 
kukçula.rımızın kanaatlerinden niyeti korunmak ,.e a.,ıyişl ~- teda,·i edılmPleri 1.iıım ge. ·ol<"11ların g('rikmclerine mrydan verilmf'mPFi, Df'miryol İdart-

:zueu harekrtlrre mini olmak · · Ut k b'I ki' t ayrı bir dü$lince ta51yor ve ka. len kim~elerdir. Yukarıda ıik- }('rının m P a 1 n:ı ıya bor('larının ödenmf.'!:i, yolcuların gi-

lvrz~~~ 
Yeşllkiıy '1eteorolojl istas

yonunun tahnılnlerine göre, 
bugun ft>hrimiı vt civarın
da ha\·ı ıahahlr)·in pu~lu, 

ıonrıları k.111mrn bulullu 
gPterek, rüı~:irlar gun'y 
,.e giiOPV . hah istikan1rtin· 
den ha!l! olarak esec•ktlr. 
llava sıraklıl;ında mühim 
bir d•llıikllk olml)'3raklır. 

Otin şrhrlmlıde ha\·a ıa

bahle)·ln sic;ll, sonraları kıs· 
mrn bulutlu grcmis. rürglr· 
Jar değl-,ik yi'inlerflen orta 
kuvvette eımis; gı.intın it· 
caklığı ıı:anıt 20.5, ısgırt 
8.6 santigrat olarak kaydc-

. dilmiştir. 

KUÇUK HABERLER 
PROF. BEHÇF.T KA\fAY 
AYRt'PADAN DÖ'iDÜ' 

Ankara Tıb FakUltO'i adi! t•p 
\'e ~o~yal tıp enstıtü:;ü dirrktö· 
rü ProC. Bebı;et Kamay Avr~ 
pada yaplıtı tetk:k seyahatin
den ıvdet etmiştir. 

KAR\l!IRER FIATLARI 
ARTl\'OR 

Ham.Bilar 
Kahyası seçim 
• 

istemiyor 
Hamal klhyalarının ve kec:e

darlarının secim u·ulü ile ı~ ha 
şına getirilmf!Jeri hakkında be
lediye ka\'anin ve iktısat komis
yonları tarafından verilen ka· 
rar ~ehrimiıdeki hama11rır ara· 
sında büyük. mUnakaşalıra ve· 
sile nlmu~hır. İki bin hr~ yüz 
kayıtlı hamalı bulunan \"ük Ta
sıyıcılar Dt-rne~i bu yüzden de 
ikiye ayrılmıstır. 

Diln her iki tarafın baıındo 
bulunanlar hamallardan tcıpla- J 
dıkları imzalarla belediyeye mü 
ra('ıat etmiılrrdir. ı 

Yen! kurulan dern•J!n mü
messilleri bu2ün \"e hattA v1rın 
tein hamallarda kAhya seı;inele-ı 
rinin imkansız olacalını ve se
cilor•k hamalbaııların hiç bir 
iş göremiyı;rocckleri ~ibi otorite
yi de temin edemiyeceklerini 
bild irmektrd irl~r. 

A~·rıca k.1hyalı~ın ta;,·inle ol
ma~ını ist!yPnler 5eı;-im U5'ılil 
kabul edildiği takdırde bu ka
rarın cinay.,.t!ere kadar ~ebPbi
yet verer~t:ınl de ~özlerine na.. 
\'e e•mf'kfedi··lrr. 

ıuret iylP vatandaf.ln hurur ve rırın i.anunt bU' mahiyet ta~ı- emniyP.tlf" gerip dot:1şmık hık- rettitimiz nizamname bu gibi rf Peekl~ri yerlere karlar döyiz istenmeden o memlf'ket para!ıyle 
dı,lına kını bulunuyoruz. Fıl· kı t~minat altındı bulunıiıır,Jl- kim~elerin polis tarafından doğru bilet '·erilme!i hıı. U!'iunun temini iibi teknik i~ll!r de gö-

K::ı:rabiber fiat1arı 
de\'am etmektedir. 

artmakta Di~r tar>ltan e\'Yelkl gUn üc-

vıki, eke:eriyl!tin fıkri hak.ika. k . (ilk tıbbt yarrlım ,., imdat mer rüı:ülerek kararlara ba~lanmtştır. 
ma i~ltnmış ve aynı zımanda v 

6 

tin kendisidir, denir. Ve de. kezlerine) gönderilmrı;i tazım 
rnokraside de kaide budur. Fa· s:ı~~~~k !~~e~fy~:i~~lr~~cim!~~ geldiğini idari bir m .. cburiyet 
tıt Pk!eriyetin fikrinin her hal hiyette tt"dhir alınmıı· olmılc. \'e vazift ;ı:Eklinde mütaltıa et· 
ve vaziyette hakikatin ifadesi miştir. Binaen.ılf'yh, bugiin ~·a· 

Son deh fütiar 14,5 liradan 
lS liraya fırlamıştır. 

BiR Fl:'>lnJK Tl'CCARI 
HAKKINDAKi CF.7.A 

Özürlü fındık ihrarına ait bel-

ret mPseleslnden dolayı Sirkeci
deki ham:ı1ların &rev yaplıkla
tına dair rıkan havadis dernek 
ba~kanı Hamzl Erdtm tarafın
dln tektip edilmekte ye şöyle 
denilmrktedlr: 

oldulu da mutlak ~kilde iddia tadır. Bu, mr~Plttnin umumt pıJan iş ve alınan karar. idari 
edilemez:. Bunun iı;indir ki; emniyet ve vatandıı hakları rnıkımların me,7.uatın kendi-
Demokrasl, muhalt!feti kabul bakımındın tf'tkikidir. l"rin' tahmil f'ftiği bir va1if P. 
eder ve meşru ıddeder. Çilnktl Me\"ZUUD, sarhorjlar nin ifasınrhın iharl'ttir, Ve 'im 

Bucak Müdürleri 
Arasında yeni 
Naki er 

1 Komünizm 
ropagandası 

Ya an adam 

•- Grev diye bir h3.di~e ol· 
relerle !at:lam fındık ı.ıttıtı tes mamıııı:tır. ,·aınız belediye iktı· 
bit edilen bir firmaya, Birlik ta '=at müdiirliliünün verdii.i tari· 
rafından muvakkat ihraç cezası fenin t~tbik edilmesi için ~·ük 
\·er11 miştir. tahJplf'rine mUraca~t edilmiş, ekıeriyette yanılabilir. (Lrra- bakımınd11n tetkiki diyf' karlar da hu .vıı1ife ihmal 

re humanum e.st - Hat.i, in. edilmiştir .• \nPtti~imir. v:ıziye· Bur:ık müdürlerinı'n nakı'llerl- Komünizm propag<'ndası yap- K \RI"l"I c , d ., ·' 'lahut r1rrılf'"İn vükl,rl tasın-
ıanlar içindir) Ekseriyeti teş. Me.&elenin aarhoı; bakımınu..lil te &"öre, ~arhoşlar h.ıkkında a· ni bildiren ilk liste vil~yetce ha tı!ı idtJıa olunan bır genç un DÖ\'Dtl '1'11~. r1·•,. .. ıc,.f bır~kılmı~tır Bıı 

zırlanmı .. tır. b t · Jh ceza vargıcı tara f ' · kil edenl'r insan olduklarına da tetkike değer cephesi hnmış olan karar, iiç fay<lah 
vardır. Şuran bır hakikattir ki, k h kk k 1 ıört, ekıer.iyetin fikri hatalı ma sadın ta a ıı unu trm ne 

no e ı;;ı ~u • !•akı' te\" \'t1nııehlr Ksrpuz soka~ınr!a i~. i1< 1 ~t "i""""lil"•ıir. Ne•icf'Jr 
ÖtrenilıllQ:ıne tföre: fından .sorgu~unu mu P öturan \'asıl Aralanyan, aetım I i frr yUk ~'lh·.,•,.rı rle b~t!"'d ye 1 

dü 
&arhos olan bir in~an, ıarhoılu h' ı· J'I füncelerin top!amı olabılir. yarı.-:.ırak ma ıyrft<'< ır. l r taş 

liu tıkdirde hakikatin teıahil· ğun de\'amı müddetince hasta- la iki kus vurmak, dirP. bir hal 
'\'eş!lkOy bucJk müdüril H~y- klf edılmiştir. sızlık ı·iızunden, aralarında Çl· nın t•""ifr--irıi k hul Ptmı•l('r ve 

h•liye, Heyb•ll müdürü Yeıilkö 
dır. \'e her hasta gibi yardım t h ı ı·ı"I b' 

11Adı~e şuriur: kan munakaşada karııı Annııyı ınJ .. ·ın dl ~ ;'· 1 "\-ı muntazam o· 
Y<". Fatih merkez burak müdü- d" ' Fatı'hle fııı:mailala camii ıo- o\mii~tUr. arak nakledôJmi~tir.• rü yolunda ekalliyette kalmı• nrdır. •lan u Va ı '• , ır 

1 
"# Ye tedav~ye muhtaçtır. Bu te· 1 k ı <ı ın bir kimsenin, tabıidir ki, l3Ş a Uç uş vıınnuc ur. 

'- davı, 5arho$Un rıza ve muvafa-ıınaatlerıni izharı yine ekseri· Kararın maksat ve şekil ba. 

rü Kıısıklı\·a, "\lrmdar hucak mü B A 
düril S•h.ı·•m'nlne Sehrenı·nı' kak 6 numaralı evde öturan ,.e u e'nada, hamile olan nna K ı,.ı • . ı R rıı ~nru•unu dil•Urdu"•ünden H'5e- occısını Ö 'fren kadının 
mll Jilrtl Tak ime, K~sınır''" elektrik\'ilik. y~pan ,_ız~ .~' r. ~ ., " 

t 
katini alnıa)a da ihtiyaç eös-

ye \'& ek:ılliyet prensiple,.inl ktmınd;ın kanun ve nizamlara k terme2, Şuuru muhtel olmuı 
ıbul etmi~ olan bir rejimin bir kimsenin rıza ve muvafak:ı- ıt\"kın bir maıhiyf'tl bulunmadı. 

tabit hususiyt.Udir. Ilakik:ılı'n tına, bii~·lrrr işarPt eltiktPn 
lı: tini araştırmaya esasf'n :htı_,Jç 

e.~d. i tara!ımııda bulundu•u !iinnra, huk11kçularım17.ın . .ııar-k & yoktur. v·e araştırmak da lil-
fe Iınde mutlak bir iddiamıı zumsuz<!ur. Bu ~ekil hastalar haslara tathik tıdilen muamt'le-

)'Oktur. Belki, biz yanılıvoruz. tedavi husu unda ve sıhhatinin nin Crza K:ınunıı nar:ırında 
GörUtümUı. hatalıdır. Fakat, kortınması nıe eleıinde vesaye- ~uç te~kil edirl bir fiil olrluğu 
madem ki, münevl·f'r bir t<>P· le muht.ıçtırlar. Sokak ortasın huıııu,ıındıa üzf'rindt ittlfak et-
luluk i~ındeyiz; blr ('em:yC't da. kalmı~. hem kendi~i ve hem tiklPri tkinc:i nnktava ırlPJim: 
hayatı yaşıyoruz. hak \'e ~ ki- de et a!ı iı;in tehlike te~kil e- Kanunun verdiği bir ı;altı.hive. 
katin ortı'-·ı rı~ıııasına ı·ardım te d3yanaralc: \"e,\•a kanu~un " '" • deı:ı h r in ana kar~ı yardımla 
etmenin \'e dU~üncelerlmlzl r'k· ,nUk~ı.ef olan ·vasi kinldir! tahmil ettiği bir vaziCrnin ifa. 
ıeri"tıinkioe tµ;;. p uvm:ısın ı;.n.- ~t •• ~•it: Lir; adarl makam ıı ıımrı•nrla kanun dairf'~inde 
lıildfriri•iıln de bır vazife oldu'. larofr, :alat üph/ı yok ki, bu alınan c;. brar l'oYa 'yanılnn 
#una kani iz. yardınıın ı.e1 • il \'e mahiyetini r;.:::=:;:';:0;:':':'".:m:ı;:~;:":·:4:· ;:~;:ü:. :';d:•:-) 
Anayasa, ''atandaşıa de yıne k•n:.nun tayin etmes 1 ( ' 
Hürriyetlerini koruyacaktır I1ıımdır. Sarhoşlar hakkında 

alınmış olan ve muayyen bir 
İttihaz edilmiş olan kararın, ted~'i tarzını istıhdal eden ka. 

başta Ant}'asa olmak Uıere rar bu cepheden mütalla edi-
lı::ınuı:ı ,.e nıumlara ay"Aırı bir Ii~cr. yine kanuni bir madde-
mahiyeti yoktur. Karar, gereiı: de dayanmaktadır. Polis \'lt.ife 
mak•at ve ıerekse şekıl bakı. Ye sallhiyet kanununun sureti 
m:ndan, kınunıdir. Anaya'i:ı- •atbıKırıe müteallik olup ml!!-
dan bahsediliyor. Filvaki Ana- kür kanunun 26. cı maddesl-
yısı, işkenre ve e:ıye'in ya. ne dayanıl:ırak yapılmıı olan 
ilk olıiugundın bahsetmekte. 7 4.938 tarih ve 8501 sayılı ni· 
dir. Fıkıt aynı Anayasa, va. zamnamrnin ikinci maddesi PO· 
tındı5ın cın, mal ve ırzına hic hsin h:ılka yardım tarzını tes. 
b4r ıuretle doku~ulımı ae-:ığını bit ve tayin etmı~tir. Bu mad. 
w tabii hıklardın olan hürri- dtnb A bendinde polis, (yol-
yetin herkeı için sınırının baş- da ha talanarak ... dü~üp kalan 
kılarmın hürr:yeti ıınırı oldu. ve yerine gıtmeye muktedir o-
lunu '"" bu ıınır1 da kanunun ı m1yan kim"eleri münasip 
tiucelinl ıö ltmlşlir. Sarhos, n.1k.li ·e vasıtıılariyle oturduk-
şuursuz haretıstlerırle ba$k<ı- ları yl'rlere gôndtı:rmeye ve a-
larmın hayat ve hürriyeti için cele tedaviye muhtnc olanları 
t•hlıke teıkil •don bir kimse· nıe\'cut olan yerlerde ilk tılı-
dir. BöJle olunca, Amme rna· bl yardım ve imdat mrrk~ıle· 
kamlarının bu tehlıh·~i bcrta. rin,. •• götilrerek tedavi ettir-
rla t meleri '\"'-" Anarasada ıra. mf'1e> mrchurdur. Sarho,, ıo. 
d~ edıten \'atanda$ın hayat ,.e k:ık ortaı;nda kalmı~. nereye 
hurr1ye~ hakkını tP.min~t altın- gide~ğıni bilmiyen ve ıuursuz 
da bulundurma'"ı hedef tutan harrketlerle gerek kendisini 
tedbir ve kararlar a!mava te- ve gPrrkse ba~kalarının hıyatı
veş.sül eylf'meleri vazi.!eleri nı tehlıkeye ıokabilecek bir 
etlmlesindendir. !aksat bir kı- kims"<!ır. Ve böyle bir 1ah11, 

• 

•, &ECMİ$TE 
~ ,BUGÜN ,.· 
Hasan Paşanın 

ölilınU 
'7 yıl •n•I bugün 22 E· 

kim 1905 de Beşiktaş Muha
ftD Hasan Pa$a ölmü5tü. 
1'1untaıam bir tahsil görme
di~! halde Suttan İkinci Ab. 
dülhamfdJn Ulmadına mı~ 
har oldutu için J\tü~irliğe 
kadar yük~rlrn ırasan Pa~a, 
ıenelerce Beşiktaş 1\lulıafıı

lı,'l:ı yapmı, ,.e hu \'a1lfPde 
Jkf'n halk are~ında fena bir 
ıöhrrt k11anmı,tı. llasan 
Pışıyı Padişaha yakından tı 

nıtın Jıddl!'if', nıahlü hakan 
Sultan Brşinel 1\luradı ttk
rır tanta çıkarmak için ı
dam1an Jlf' bl"raher Çır;1ğan 
aarayını xlren Ali Sua,'iyl 
ıopı Jle öldilrmü, olnıasıdır. 

TÜLBENTÇİ 

müdiirli Alemrtara nuı·ük\'ekme tunca, İoı;mJılata r:ımıı on 1 ınr1e- ki ha,t~rıe!iine kaldırılmı~ ve ka 
('e mUrlil .. K ' K 1 ki Avluda p~rti miln:ık~~- .. ı ya- t:~n \'asilin ırann1asına bazlan 

ru asımpaşaya, ara· 1 D p ,.,.•:hale m1,tır 
gUrnrük milrlilrU Tekf're Teke par arken, Rtı:a; • . • . . . 
mildürU llc Tak~im nahi~·e mil· fct partilerinin ve koml~nı~t ~ar ~r:ntn !'tr:rı~t~t 
tliirlUğlinH \'l'k~leten yapan Dry tisinin aı;ılma,ınA, rPlışml"~tnP /\7, \T , \ T:l'\i1~ TF;RERRUU 
oğlu t'"hrlrat kAlibirıin de ,HA- :ı_ıüsa<ırle e~miyor~ Rns~ada rP 11 tPnpJ m~clisi üyeltri dün 
yet tnrrkeı: bucak müdilrlüklf'ri Jım daha ı).I• dıye t bır takım 1 nldıkl!'!rı bir kararla bir günlük 
~e alınmaları takarrür etmi,. he 7 r\·:ı:nlar savu:.~ı;.Je~iurdııy:'!nllr nt~rum ücrPtlerini Çanakkale 
tır. Etraftan bu 0 Abıde!'ii insaatına teberru etmiş 

Ayrıca bir müchh:ttenberl mUn tarilfından. yaka~;ı.n~ntirRıza za. ı,rdir. 
bal buhın:ın Uçiincü vali muaYin bıtııv3 teslım t"dılı:rııs · t'yelerin bu tf'berrularının ye
lfl"lne de C:tt lea kaymakamı in~ nı~er tırıflın t~!kildar1. ' P:t ktinu lZOO lira tutmaktadır. ı\y. 
hı ed~ıil ve kara;.ı;ı:ı.rnesi ta!h şaliınanınd:ıı • at' ak .. okakta Qhl· rıea meclisin zpngin (h·eltrinrlen 
dık itin Ankaraya ı;:önderilmis- ran Hasan B.v:::rl Sonnıeı, hır ,.e ~Phrintizin t:tnınmıı iı a'1:ım 
tl
·r. meyh,nede içki içerken Cahlt 

k t ~ ları rla ~ahsıtn Ahide için teber· 
nucJk mU<lüderi ar:ısında ye- S.ıtıoğlu ile milna a,a e mP e ruda bulunac:ı1<1:ırdır. 

niden nakJler yapılacaktır. başlamıştır. Zabıta .~~~urları 
L d B I d' B k !oralından karakola goturillmek FARl'K C'.\'iITE7 
on ra e e ıye aş cını isten!nre de; TAl\lllR'\'~'IE ALIJI 

bugün goliyor ,_ Ben Stalinin, Leninin YI· Temizlik lıleri müdürU Faruk 
Ankara btlediye5inin davetli- nında bulundum. Onlard' böyle Canttez Yazifesinde ,R'Ö~terd:ği 

5i olan Londra belediye başkanı idare aörmedim dıyerek:, Ata- başarıdan doları beledl)'e bas
!\lr. Da\·ies bugün sa:ıt 16 da tıirke, İnönüne ve Celil Ba:·ara kanlıtı tarafından bir takdirntı· 
echrimlze Eelecektir. Belediye küfür etmiştir. Sanık tevkıf e- me ile taıtif ediln1istir Biz de 
başkanı iki CÜfl şehrimizde ka· dilmiş, tahkikata başlanmıştır. kendnini ttb7e( edP:"lZ. 

lacak \·e n1ul1temel olarak ayın --'İıl••••••••••••11ı••••m: .. 
24· ünde vali ve belediye rel· 
sine bir nezaket ziyareti yapa
caktır. 

l\1r. Davieli müteakiben Ank.ı
raya tidecek ve ayın 31 inde 
şehrimize dönmüş olacaktır. 

!tfr. DavieJ 1 kasımda memle 
ketimlzrJen ayrılacaktır. 

Bir lokomotif kadını 

ezdi 

Dün sabah •aat 9.35 te Bakır
köy i~tikametine gitmekte olıt.n 
,\hrlııl1ah Ergtider fd:ıresindeki 
t 1160 sayılı lokomotif, Zeytin· 
burnunda tren yolu UstUnden 
"ltınekle olan Sıdıka l•mind•ki 
safır bir kaclın3 çarpJrak ölü· 
mline ıelıebiyet vermiştir. 

'lakinl•t yakalanarak tahkika
ta başlanmıstır. 

DENİZCİLİK BANKASI 

BilUmum B.~NK.\.. muame~Atı yapacak, ayrıca :rmi 
alan, isleten, tamır ,-eya ınşa edenlere, deniz nak
liyatiyle alakadar olanlara yardım ederek DE ~iz 
işletmeciliğimizi, DF.:"JİZ ticaretim:zi k'lrumak · ve 
inki~C ettirmek gaye!iine hi~.met edect"ktir. 
BANKA 27 Ekimde Karakoıdekl binada faaliyete 
:eçecektir. 

DENiZCİLiK BANKASI SIZiN ve 
DENiZCiLERiN BANKASIDIR 

Emma'nın iri mavi gözl~rl 

&özünün önüne geldi. Biraz bu-r;;· · 
lınık ve iri gözbebekleri vardı. .. 
Tıpkı ıudakl çiçeklere benzer· 
dl. Kalbinde bir anne ıelkatı u . ~ 
yandı. K•ndl kendisine şdyte j3:. 

muhakemesi 

Blr mliı:irlet f'YVPl '1PC";d r,.,.1<'ö 
Yilnrl~, ko,...,,, Te\'f:k K:ı.ı:ınrı~·ı, 
P:'lra.sı.:;a tama•n, kPt:trlf' h"~ına 
\'llrrr.:ı.k ''' b".ğazın1 :-;ıkm3'-t sn· 
rftiyle ö!d<lrmrıkten ~:ınık /'.,. p 

Kazanc 1 nın muhake:ıı'"ine dj., 
11 nri a,ı'.!ırl"e7a mahkPm,.sinde 
dt>vam ediln1l~fir. 

Setnık dilnkü '1•1r1ıcm~d:t ~uı;u 
nu lnkAr edC' .. ek krıcasını öldilr· 
mf"ıi;!'inl ~öyleml~tlr. 

Dıınııma bm ııhitlerln celbi 
için baş'ka güne bırakılmıştır. 

Bir sahtekarlık davası 

AY~"" isminde hir ktıdını ter-
7f'lPri lmiı Jibi zö~terl"'rek f Pmin 
ettikleri sahte e\.i<lkla, tryzele· 
rine ait emliki satmın teıeb· 
hii<ı; r-riPn t·ı~tafı $P'lo~lu ye 
\1',..l,~•.-.+ !\'11ri~in rrıuhak'?melrri·' 
np cHl'l 1 ln~i a~ırceza mahke
m,.r:!ırlp bı,ı~nmıstır. 

nıı,.•ı•ıı::ı bo.zı tanıkların rel· 
ı,i lç!n ba~ka güne bırakılmış· 
•ır. 

.. ~-TA~ \'i• -ı 
2~ EKİ~I 1952 1 

Ç\RSHIBA 
AY 10-f.İ'N ~1-ll!ZIR 170 
l\Dti 1368 - F.Kl~I 9 
HİCRi 13il - SAF'ER 2 

Va'iaU E1arıı 

SABAH 06.17 12.57 
ÖG!,f, 11.59 06.38 
İK!:>mf 14.57 0~.36 
.\KŞ \M 17.19 12.00 
Y.\TSI 1850 OL31 
İ'1S.\K OHI 11.20 

Gıııtt•.,,ıı• o•'hıd•nl"ft . .., '" •• 
"'""ltt lt<::ı••l•ı,,, •ıWdP"IG.t'lft .... 
.. ,, .... ,. , 
------

düıilndil: •Benim gilıl yaşlı, t 1• 
yorgun 1'e dünyada hiçhir Jse ll.' '3 
yarnmıyan kadın yaşıyo: da, n 
gil1el çocuk kör olm~.-;:ı m:ı.h-
kOm kalıyor. bu ne haksızlık .. • YAZAN<' FANN9' HUltST çEvi~r"~ 1lEZZAN A.E. YALMAN 

J 1 

~IHÇEli EV 
, 3 KASIM 

Varını yoğunu verme~e razı ,.. -
idi. Tek o güzol gözl2r kapan. -
mısın, tatlı bakışlar siinme~in. 

sa, Emma'ya altı yUz dolar da 
gönderebilirdi. 

O yaşta bir gene kızın kör ola
rak yasamasına kimin günltl 
razı olabilirdi' Onun il:'ln npsl 
var, nesi yoksa, vermeliydi. E
liyle çorabın~aki par., zarfını 
yoklarken. oradan Q'P.cen bir a. 
dam, onu istfl~~·rrk dü~t•iJ. RJ. 
yın pa('asında bir x:ırf !tinde 
yedi }'ÜZ doları vardı. \'Apur 
UcreU olan altmı, dol:ırı ayır. 
dıktan ve p~ra c:ın 1 a!ın:ı hir 
miktar harçlık koydııktan on 
ra bu kadar para~ı kılıyordu. 

ıııc tereddlit etmeden. F.m 
ma'ya beş yüz dolarlık hir ock 
gönr'IPrmPğP karar verdi. Va
purda ayırttı~ı kamara pence
re!izdi. r-.-nerrPlisl için bir mik 
tar daha para \'ermesi l~zımdL 
~nnra 'Pılr!. Clrvrhınd'dakl ba
vu11arını ıormak için ıazf'trye 
küçük hlr illn \0ermete karar 
\'Prmisti. Onun l('in de bir mik
tar ı>araya ihtiv:.e vardı Bun 
tarı Y~nm1ı·t~n Y::l7tE'rPrrk olıır 

Bu ıekildo hareket etmeğe 
karar verdi. Penceresiz kama
rada kalacak, bavulları aramak-

tan da \"azg<'c:eeeldL Yarısta bln 
dolnr kazandı~ı gündentıerl tc:i 
rah:ıtıamı~tı. Fakat işte şimdi 
YE'ni baıt;ın rndişrlcr kendisi 
ni rı.arnll$tı. F.mma'ya ~Hnctere 
<"eği posta ha\'lll"'sinin k~!ıdını 
doldurur dohlurmaı:, yine para 
sız kalı ·ordu. Kilelik ve rah..ı1 
bir Fransız kaplı<"a şehrinde ı:ı:e· 
\'İrmeği dü UndU~ii gün~er bir 
hayal oluyordu. Tlalbııki orada 
ne tatlı ve giizrl hAtıraları var. 
dı. Par3 endi!iicSi olm:.rlıın. böv 
le hir yeırde önıür &ürm~k ~P 
kadar rahat olat'aktı! ~onra da 
eksiJ..ı:!n rarayı tlmamlamak i 
ı:in Pö:vlf! bir yerde. kıımar m:t 
salarından istifade etmesi de 
lAzımdı Başka yerden bir j?'eli 
ri yoktu ki. . 

102 
Eski ve usta kumarbazların 

talihi kötü gidenlere ve para ı 
azalanlara ı:;öyledikleri mefhur 
bir söz vardı: •TC'hlikeli bir 
hayat sürmt'Q:i goze alınıı~, nu 
dtıstur ku\'veti kesil('nlPri des

teklemek icin ıöylenirdl Teh 
likrleri goı.p almak suretiyle: 
hayatı kar~ıhı:m~k. in~anda ya .. 
ş3mak ı;:-ayretinl arthrırmış ... 

i\ix'~ rahat ve 8"iUl1P y~!'ı'l 
mlk, bu dU~tura a• kırı idi. n"' 
~ına grlPn hu •aksilik. IPhlik<'li 
bir hayat &iirmeğe de\:ım et .. 
mesinr. helki de Sflhep otacık
tı. Bu yiiırien de ~·rni macfl!'ra 
l:ıra atıl?caktı. Yah~ncı bir 
menılekettr yııı,amaihı \carar ver 
nıPk nroir~i de tthlikeli bir şey 
.--J<>~il miydi? 

Ray'ın bütün ömrii böyle li?ec 
mic:.tL O:lima çahalama, daima 
tf'hlikf!. daima tndi$P ile karşı. 
!aşmıştı . Bundan ~nnra b~~k:ı 
tiirlii ol'TI-:ıc;ı İ"'İıı !'i('llı"n ,-oktu 

Böyle gelmiş, böyl~ gidecekti 
Kumar ma!a ının ba,ına ge~~ 

tiği azman ihtiyatlı hareket et
mesi. sansa karsı gelmtme~i 
l.1zımdı. Bu gibi ıazinolara de
vam eden knrlınların hı>p i <1e 
daima gerilmiş hir ip Ü7erind~ 
dolasan cambazlara hen ,.rter 

dL Ray rla bunların birici idi. 
Bu hayatın kf'ndinP rnah,ııs sı~ 
k.rı.tıları \'ıt.rdı. Fak:ıt hir de 
tehJH.r>li olması hakımınrlan in· 
._.lnı kamrıl:ıv~n cazip tarafı dJ 
rk<ik de~ildl. 

Ray, nih;ı~ et 1o·apur:ı binip se 
yahate cıktı. Pariste hriç mek
tC'hinıle ingilh:re hocası olan 
hir kadınla kamara kom,usu i 
r11. Kadınla hütiin yol esn:ıc1n 
da on krliml" konuşmadı. TJzıın 
t1man \'.ılnız haşına kalıp etli 
"Ünllyordu K:ırşııı;ınd:ı duran 
;.vnav:. bakarak içind,..n şöyle 
diyordu~ 

- Za,-ıf hir vücuöum vır 

Yüzümün ifadesincfen hayatta 
çok ıstırap çekmiş ofrtuğum bel 
li. .. Fakat bu, yü1ürnü ('irkin
leştirmiyor, hililkis m~naıandı
rı}'or. I>işlf:'rimi yaptıralırianbe 
ri a~ıım da dll:oC'ldı. P.ıri~te ivl 
bir berbere girlip saı;larımı h0-
)'atmalıyım. kıyafetim~ de biraz 
('eki düzen vermeliyim Çok dı!· 
fa bana at y,rı~ı mP' danların. 
da ra~tladı·'ım karlınl2r c::öyle 
demişti~ ıİns nların al!tk.:l<.ırıı 
('t'ken bir haliniz var, Kendini-
1e yakısacak tarzda giyinmeniz 
Ilıı.nn .... 

Fakat Walter. Ray'ın göze 
c:arpacak ıekilde giyinmesine 
hiehir ı.aml'ln raı:ı olmamıştı. 
Kadın. Ulun !if!~ler silik \'e he 
lir'1iı bir ıöl e halinrle aşa 
m11tı . Simdi k~fa,;ı İ\İnrlc yE"ni 
bir hayat tarzı kurııyorrla. Fa 
kat e~kisine o kad1r alışmıştı 
ki hunl1rı dli şiinmek hile ken 
diı:;inf' eliliinr gı>livnrrlıı fı;1Jl: 

Kötü zümreler 
Bakırköy A~ıl hastan<sl 

Başhekimi değorli doktor 
F anrı C.'el5:1, cinal·etL rin art· 
ma ıebeplrri hakkında nıiltı· 
ita )'ÜrilhirkE'n ·Cin1yet1e· 
rin, yalnız hiı.de def.il, z;ıbl· 
tai mJni:ının J]aJı.ı n1ütf'kJ· 
mil oldugu rntmlekrtlfrdt dt 

artmakta oldu unu. sö~·hi~·~f, 
sehrp olarak da §uniarı göt' 
teri}'or: . u -O~ •in Jn ruhu bugün b ) 
bir ııl\ıntı \'e buhr:ın içinde· 
dir. Büyük harplerden sonıi 
ıuçlar dairna artmıştır.• 

•f\lukaddcsat tanım'-~·31'1 
Allahını, ana ını ve bab1sır. 
bile iak5r erlC'n bir ıiiıtlıi 
suç işlemek temayülü ve b•l 
t.1 i::;tiyakı itindedir • . 

Fahri C'rJ<ilin göstf'rd1 
' 

&ebrpler tamanuyle )·eri.~~~ 
dir. ~itel.hn Ririnci pıırup 1 

lf:ırhini takip erlrn }'ıJlard" 
J\i dunya i~tatistiklrri g~ 
den getirilrrrk olursa. et 
yıJlarila • hir.kaç _ ınenlltll; I· 
dışında - biitun dlınyada t 1 
n:ty<"tlrrin arttığı, hatta 11 ~1 

I 

Ye h:ı.)a!ıi<'n grçmryrrek ı1: 
rerrde orijinal rina"·r!ltr:,

1 
tılcr.d!ğl nnl1<ıhr. O bü< 1 
harbin inir1rri hırpala~~ 
te~irleri :oı·:ı,·aş ya,·as azaJd1

.1 
ta cina, etlerde de bir e'-51 

me kayıfedilm! tir. ff 
Suç hlrnı:e trın.ı~·ülil 

11 h_ilUıi i«ti,·al\ı iı;indr ol", 
ıumre Hıt" f'lt'ii de gcrÇrkl~ 
ehemml~·etıidir. Bir ~eti 
dı.in)'~<la (otunhıta tla_r;ıP' 
iki dini, ,·ar.i h11 i~ti: :uılı 
\>t" müıı;ltimanlıS;ı el .. aJ.ıt 

Bir kere nıuk,vulP.sat ,tira 
hiç bir ıey tanımı,·an. :\ 111~ di)e hiç bir mı'lP\'i ,·:ı~ 
kabul etmeyen komiirt 
yıJJ:ırdanberi tfırlü ajanı.ır, 
nt bütün dtin,·a meınlckt1 

rine sı1•hrını~: !•unlar ct:ı il~ 
lard:ı az ,.ıo,·a çrk mikt:ır 
komlin ist yaratmıı;;.lardır. ~ 
ıurrtlc !"f"re1c hırıst1s11rı rl" 
tt"rrk islim mrm! ·ket1l' 
de bir kısım 1nıı,anJar .Jl'I~· 
J::ıdde•:ıt tanımay:ın, ,\11~1 
nı, .\nt\r..ını \e hr.basını lı' 
fnk3r rclen birer z;imre• f 
line grJmi lercUr. A.yrıc• t-' 
!5m nırmlckctlrrındP d~ pıı 
ı~lcri Hrrl ,.r u,·:ınık dü-ı 1" 
rtJJ, Alim ,.e f.'iİ.ıl din sıtafı 
tarından :ıi.\'~ut.. ~f'rl ~' nr 
Yobıdarın Pline <~Ü rnil 1 

naha do~ru:o;u lı:ıldki. tıil; 
din adaınlarının yanıod'•r1,ı 
ni 5ırf türlti menfaatlt 
~ ürlitınek içirı Jıir prf'rı '' 
da ,.a .. ıtası -,.·apan cahil· ,. 
kat kurnaz yobatlar çoJll 
hık h~line gtlıı:ıic;lrrdir· ~ 

r.u IUI.ıarla hıriıı;tıv:ıfl 

ist.lm mi11etlrr ko~ii11l'~ı 
f._ık~ bir nıiif~rlclrye giri ~ 
nt.ım ınill tlrr dtt ı_1·rıca 
~''"t iliınl f"ri ve ın~dt·ııiS' ~ 
ır.aplarını inkii:r rtm•·dt11 Jt; 
n! - Pn ko) 11 <'ahillrrt ~~ 
hır :lhl k ,.e farilrt nıu b 
!'"c;f fllarak tal'ıtabHrctk ~ 
.,iJi, k:1r.ılıtt'r1i. tılanıli. tf 
i1erl fHdrJi dindarları ~~ 
m:ı:k suret b lr. .. konıU 1 
Ye •)"obıtı• 1:imrt"ltrinl t' 
rarsı7. lın1r ~t'!irmek mr' 
riyctindedirlrr. C 

\! Sndun G. Sfı. 
ON KET.!. lr.l'Lf: 

Tahtakale finayeti ,,. 
i.ec;lim olmu~-·· . 

İ5abel! . . Sanytrink1 

bizi uğraşhrnnyatak! .• • r/" 
T.\TLI' 

2000 altııı 
sahibi olobilirsi~ 
Garanti BJnkasının 19~ 

yük ikramıye•i 100 ooo ı:rılı 
kazan1bilir ve tn az 2000 
satın alabilirsiniz. Giıclt 
den iıahat istcyini~ 

bal planlarını yaparken. bir 
raftan atlı~ or, hır tarafts11 
sek !iesle gülüyordu. 

Bir kadının ı;açlı.ıırı ıı#1 
ve bo'.'lalı olursa. di!iilt'rf ,.,ıı 
şındaki su b:artlaı"ında dl.ip; 
\'apur kamarotlarının. ar1' 
dan: •G7 nun•:ıralı karna'' 
koC'a k.:ırı • dedi ini dı 1 \ 
tıehlikeli sureti(' ~·:ışam:ılt~ 
~ıl knrar \'Prelıllir".' Bl:iylt J 
htimali hatırınrlJn g"<'irıı:1r' 
le güHlnr dc"il mivrll' ' · 
keli bir liayat ı!f'('irmek • 
fey mi? Artık hi('hir rrkf 
niio-Ra,··.~ hakmıyorrlıı. ,\~ 
ları \'anurda s1rl1n;ı oıı 1 

tüllü lıir grre tllıı~r~ı " 
yordu. fakat hnna r:ıtnıt'.'11 
s;e tıas hile c;evirmı,·ordt:_ 
haliyle kadın kılı~ın• ~1 , 
$ ~ka bir trkC'~e tıcnt. 1 ~ 

1
, 

Gö~ ... u rle artık yascıl~I 
sarkmıstı. Bir rlf' tthlil>t 
yat !lirmr!i tasarlıyordll'" 

Lll 

Aix'drki aiJelPr rlli ır11 · 
sen sene .hatta yüz ~cf1'° t 

. oı 
f'~'de ~tıırurlar. F.n nı ofJ 
aıle bıle kf'ndi haha 

torkodip haıka yere t•'' 1 
Onun için C'\·lerin \'Oi'tı r,r 

ki ,.e h:lr:ırtır lltıha "
11 

t.1 

· · k" r k r 9 
~ır"r gırmeı. u · :ı 

ku her tarafa ~inmi~tir •' 
'Dl"',·arff'I' 
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Yazan: E. T. 
nun elen telr,r:ıflnr fnglliı-1 

Jerin .Afrlkadakl Kem a 
mü temlrkn.indc l\tnu tnu giıll 
tctbls t kl15tının faali)ctinl 
orttırdığıntlıın, bu l'lırplr Ken. 
) anın hrr tarafınıla ıkıyonctımc 
muııdil demek olan fe,•kalftdc ha· 
lln flftn ediMlğlndcn hah cdl)or. 
du. 

·en.va, Afrlknnın doğmıuıı dn, 
Habeşi tan Soınell, Tanganlkıı, 
Ogııııcla ar:ısırıla uç ınih on nü. 

* Kor<'de Çinliler ) enlden 
hucuma getmi lrrdir. * GI, Necip, İngllil n. EJ. 
tisi le Sudan hnkkında 
görti meler ) aptı .• * Çan Kar Sek, bir ba ın 
toplantısı yaparak hilr 
milll'tlerln Doğu> a ) ar
dımd bulunmaları ge
rt'ktlğlni si}) lemi tir. * Başbakan l\lusaddık'm 
Kı'l~ani ile ıırasının ııtık 

~'!:.:!u alıınlanı~·or. 

fusıu zcn;in bir kıtnıtır. inıtııız. 1.343.000 ton 
ler l!irlnrl nun~a Jlortılndrn 
ıcnra burn' a clıcmml) et 'rrme. 
ğe h şlanu hır. mıı~tcnılrkrnln H b f 
hz ehrl N:ıirobldl! geni radcle. U a mü a a 
Itri, muntazam blnalnrı, parkla· 
rile Adeta '\eni bir rhir \Ürude Ed ı· -d "ı 

Aııoeüıttd l'n11 

Scoul 21 - Takriben 1500 mevcutlu bir Çinli kuV\'eti bu 
1 ı::ece •Keşkin nişancı• tepesinin kaypak :-·amaçlarına yeniden 
aldırmıştır. Kızıllar çok şiddetli bir yağmur altında, bir top· 

1 çu ve havan topu ateşinin himayesinde taarruz etmektedir. 

l l''akat bu hamle, ilk aj?ızda ı;lınry KoreJI Birlikler tarafından 
çok şiddetli hir mukabıl ateş le du rdurulmu~tur. HarekAb 

IJdarc rdrn mlltterik suba~lar. komünıst taarruzunun bu gece 
deyam edccel(inı tahmin etmrk tcdirler. 

l\oreılr Cumhuri.> et Bavramı kutlanarak 
Korcdcki Turk Tıı;::ay Kar arg'Ahı 21 (AP.) - Türkiye 

rıımlıuriyctinin Atatürk tarafından kuruluşunun 29 uncu yıJ. 
dönümilnfi tes'it etmek tein 29 ekimde Türk Tugayında yapıla 
cak törende d:ıvet'ilerr bir •iş kebabı :ııyafeti verilecektir. 

Truman flndık . 
ithal tahdidini 
~i1bul etmedi 

B. Milletlerde 
Rus teklifi 
edd dilrii 

'~ksonlu bütçe 
İnönü Ankara)a geldiği za. 

man ıoförl erln bir kısmı 
klakson !:•lmıı. 

Halbuki ornda da İstan. 
bııldaki ılbi klakson yasağı 
ur. 

Her ne ise yasak ma!ak 
dinlemeyen 200 ıorör şimd i 
hu ~uçlarının rrıasın ı 50 şer 
lira ' ererek rekecekler. 

)'i ni k ı sa fiİniln kirı O• 

tarak Br ledlye kasa~ına 10 
bin Jlrı1 girerek dr.mcktlr. 

Fena p:ıra değil .. , 
Jlonl 6U n r mokrat Par ti 

§enerh'Jc, ltnlk Partisi şer. 
teri, fi rnc ı;onunda Anka. 
ra • İstanbul seyahıtlr-rint 
bir &ı kle~tırn·rrselcr, lıltim 
hell'divell'rin hıltçl' a tıkları 
hPr halde knlu l ıkl a kRııana· ı 
CRk. F.f'\ ' F.T r;ilıtF,5\fN 

Hillon oteli 
İnşaah ihale 

gctırml 1 rdi. ı·erlller için mrk. Va ıngton, 21 (USİS) _ Bac. 
.. Birlc15miş HIJctler, 21 (A. 

tepler açtıkları gibi :zlrnotln iter. 11,.,1161 l!uA~~ırlnı!z4t>l kan Truman, fındık ithalini tah· A.) _ Birleşmiş Mılletler genel Ankara, 21 - İstsnbulda ya. 
lem cini temin ctml'k iızcrr te· dıt edecek kontenjanı kabul et· kurulu hu ımbahkl toplantısında, pılacak olan Hılton otelınin in-

Ed"ldi 
Eolsler dr ~ rudc grtlrml3lerdl. Ankara, 16 - Bugüne kadu mcmiştir. • Yrni bir dOnya harbi tehlikesi- şaatı bugün u~t 14,30 da E?le.k-

Ankara yedek subay okulu mezunları dlin yapılan toplıntıdı 

Ken• anın b:ı !ıra limanı <• lon. mlıbaYaa edilen hububat mlkta· Dun Hrdlği bir beyanatta nl bertaraf edecek tedbirler ve ıı S~ndığında ıhale edllmıştır. 
b • a) çok ı tektir. rı l.343.000 tona \ ükselm!stır Başkan Truman, ezcümle ~öyle mlllclll'r ıırasında samimi İ$blr· Bu ıneaat dünyara .tanınmış fır· " 

inı;iJlıJer, J\cn au 'erdikleri Buna mukabil mü•tahı;ilc 375 drmiştir: li~i· ha lığını taşıyan Polonya malar arasında teklıf alma sure. Uçaks8\'ar okulundan m~zu nolan yedek subaylar 
eh"mml)cti. ikroci l>ıin'a har. milyon lira ödenmiştir. « • Bu kontenjanın konması t:ılcbi~le AmC'riknn ktı\'\'ctlC'rlnln ~i~le ckşillmeye cı~arılmış ve ----- - --- -----------
binden r.ra bir kat daha ıı rt· \'ugoslınva ve Prıklstana ırn· TUrkıyrnin mali buhranlorıyle I<:ore \f! Çinde mikrop silfıhları lınGaat en ucuz tekHfı yapmıs o- VEFAT , .. -
tırmıslnr, btırn ını frikanın or. tılan 200.000 ton hububattan rr.iicadele etmc"c matuf •c11 "ay lan tanınma" Alman fırmaları ....-

l t<> " ,., kullandıkları yolundaki komüni5t " . . . • · ı Dünyanın yedi harik11ını talanr.dnn grçmrk tızeıc tesis c. 65.868 toJHı Yugoslavyaya, D6 202 rcllrre rnfıni teşkil eder... ithıımları liırrine tahkikat yap- •Jtıllus Berg:r• ve d)yckerhoff De~ızcılık Banka..ı .Fen m~ ~ ıolgede 
dilen m dafa hattının mf'rkeıl tonu da Pakistana bu akşama kn· Bırlcşık Amcrikaya fındık ih- mak Uzerc bir tahkikat komis· Wldmaıınn fırmalarına mustere· şavır,ı. Mehmet Erer ıle Emın ı bır.ıkaıı şah~!er: 
~ apmıılardı. Un münasebetlr. lıir dnr teslim edil mis \'aziyettc bu rac relen başlıca memleket Tür- \'onu tayinini Jsteycn Amrrikan ken ıhalc olunmuştur. l\!uka\ e. Erer ın babaları \'e İs~et ~· [ff U: 
tok Jeuzım depol:ın vücude ge. lıınmakt dır, kiyrdir, lakrirlnln gündeme alınm:ısını le Emrkli Sandığı Ge~el ~UdU· vunduk'un amcası eskı ~ıaarıf L[ KORKUSUZ KAPTAN 
tlrmMtrdi. Hut, ıb:ıt naklivatınclaki ~ıkı~ık .B~) anatında Truman ııöyle de. genel kurula tavsiye -:ıtmeğe ka- rü ile firm.aların . m~m.e ıllcrı \C E\·kaf Naıı~larından 'e Ga fllJC 

Fakat in~i111lrrin Krn ·.ıı~ ı lığı öniC'mrk ma~~ııdı\•le Yugo~· mı llr: rar \'ermiştir. tarafından ımza edllmıştır. İhale latasaray Llsesı muallinılerın· .captain Horatio Hornblower• 
imar için •:ırfcttiklerl bütün ~aı·. Jawadıın ıılınan 2000 vagona l· • Fındık ilhlll üzerine ko- bedeli 13 milyon 614 bin !ıra· den GREGORY PECK - VIRGİ!\"İA 
tellere rnğınf'n Z"Tll'ilcr nnı ında hn·t' olarak 1000 \'agon daha kt· nacak t:ıhditlerin ~ükünU tama- Sovyet delrgc"I Grnmyko da dır. Otelin inşaatına vakında bas RA$lD ERER MA'YO RASTAN BAŞA RENKLİ 
rneınnun olmı anlar, he aıluın ralanmıstır. • mı)le Türkl30e hissedeceği gibi ~mcrlkan talebi görllşi!lii.rkcn !anacaktır. Ilılindiğı ·gıbi bu ot~ \'efat elmiştır. Cenazesi 22 ekim YARIN AKŞAMDAN tTIBARES 
tahakkumlın t çrkf'mİ,lenler ur. ı;cnellk dolar kazancından l mil K.uwy Kore ve Çin t:msılrılcri- li, dlinyada. otel i§lctmeclliğı bugünkü çarşamba günü oğ!c LA~ LE - AR - ELHAMRA ve 
dı. ııunl:ır 1au Matı adlı gizli Ö L Ü M von 500 bin dolar eksilecektir. nın de ~avet edilme ıııı fstevcn ~aha~ında bil) ük liÖhrrl )apmış namazını müteakip Teşvikı:, e 
bir tethls <'eml~etl Jmrmu !ardı Tavsıye rdilen kontenjanın ka· hır takrır vermiş ve büro bu tak- hıılunan llillon hrması i&lete- camiinden kaldırılarak Fcrikov Pangaltı TAN 
Bu cemi etin mtn upları tenha. Sabık Mali•·e Nazırlarından ve bulil, Turkiyenin mali buhranın. rlr lehinde karar \'ermlyrcck o- cektlr deki aile mezarlıtına defnohına d ıiıİ••llliiiill•• d 

· J ı ı 'k k ·r· ı · k c ı k .. d ı ı S'ınemaların a 1 bulduğu lif' zlan öldiıru3or, TUrki}c Mason Derneği Azasın- rıy c mücadele etme yolunda ursa Amerı ·an te lı ı aleyh n- 1 f d I ca ·tır. c en· gon erı memes 
he azl:rrın tlrıJlklcrlne tnarruz dan sar!rdilen fıcil gayretleri ciddi de rey kullanacatiı tehrlidinl ırn- s ınye e yapı an rica olunur. 
edl orılu, ı surette baltahyacaktır.. vurmuştur. Sovyct t('klifi, bunun motörler Telhlş rPmi> eti on ı:ımanlıır- R \Şİn ERER Lı·bya'da bı"r elr"ılı'k lizrrinc 2 muhalif ve l mü sten- ı 

:ı Denizcilik Bankasının stin)·e da fa lı etini çok arttıımı tır. 23 1 c'lln hayata 11dzlrrıni karıamıqtır. kile knrşı 11 reyle red<lealimic. Zeliha Tezol'un esi. Allıettın, 
"' k ~ tersanesinde oınurı:aları kııa~a ,. «'.) !Qlt'len ııeçcn h ftııva kaıl:ı r on l\ll'rhumun crnazC'si bugun "''in· uruyoruz tir. Hukuk Fakliltesinden Erdcıdn. 

OLUM 

konulan iki adet 500 zer kişilik ı heı gunlük kıs:ı m ıMet zarfında dan alınarak Tr~\lkıye enmline Trablusgıırp, 21 (ANKA) Öl!lrdcn sonra toplana n genel nıotörHI yoku gemisile lkı adet Milli basketboku Turhan Tezo 
iki be az, bir nup;ıtı çiftlik ~l'tlrılecek \'e 0 le namazından Oıfişleri Haknnlığın:ı nıensıırı kurul da blirosunun kararları nı 200 er kişilik dl'niz otoblısilnlın \'e .Mualla Kıısçunun babaları 
5ahlbi, lıl'\ad:ırııı )nnınıla ça lı. sonra cenaze nıımm kılınarnl: bir ~örclinUn beyan ettijUne RIS· tas\ip etml6tlr. inşaatı ı;iiratıe ilerlemektedir. doktor Tayyar Kuşçunun kayın. 
fian iki ki I, \\nı ııalılarn alt bir rbecli iııtirahatgAhına tevdi olu- rn. Türki}c hlikiımctl, yakındn .. ••111'••••••••••••••••••11C111ııı. pederi, Hü~eyln Aksoy'ıın da· 
çok han an r•lıtiJrlıhınıştu. Polis n;,c'lktır. Ubya'da bir Flcilik acmayn ka· • madı, Ştikril, Halil, avukat Re· 
binlerce Hrli)i lrtklf tttlğl hal· Drrne~imlze ml'nsup ftrnların rıır V<'rmlştlr •. Du husustaki etüd sat Ak~oy'un, Zeynep Örener 
de t arruzlarn m nl olıımı ordu. <'l'nazr merasimin" tcşrıneri ric:ı il'ri tıım:ıml:ımı!I olan Tiirk bil· ve Seniha Güvencin enişteleri, 
Çiınl u bir mil) on h~ )iız bin olunur kumcti. Elçiliıtinl Tr:ıbll'~garpb a\'Ukat Azmi GUYenç'in bacana· 
ki id"n mürekkep olan KikU\11 kur kt Ti' k "'I 11.,.1 T b ğı, avukat Taki ö-cl ve Zubey· k Tıirkh f' l\fa on Dem•111 ac:ı • ır. ır • r. C 1"' • ra · · 1 i t 1 · K 1 • ·abllclerl her tc\ kir rdilenln )e. ~& ıu~ta kurul:ıcak olan ilk elcilik de o-e 'ın en ~ e crı, ava a e,, 
rine >eni ini ) rtlstiıi or, hu tir T'irk Elçi112inc; Elci ol:ır:ık rafından \'e İzmir Tiltnn TUC· 
M.ıular:ı )arclmı etnıhrnlerl nJ:ır klinına koşmağa ha l amı~lıı rihr. K ~ım S:ı)•rol tayin edilecektir. carlarından 
ı;urette cezalandırı ordu. tau J"ııknt bu 1'11au lllııuculanıı faali. 1·· k" . MEJll\JET ŞÜKRÜ TEZOL 
l' au a gir nlrr için onnanıla 1 \elini durdu ramamıştır. Son gün. ur ıye • Dominik Hakkın rahmetine ka\\l~mu~· 
rner ~ım >"Jıılır, ı O) tınlar kesl.ır •• 

1 
ı erıl l' uik:ıstl:ır. o kadar artm ı~· dostluk anJa,.ması , tur. Cenazesi bugOn Beyazıt ca 

7 
1 miınde ıklndi namazını müte:ı· r~k bu.?' nn akan ~nnl:ın lç!rı~ t ı r ki nih:ı)ct Jngllbler rC\kalS. Vaşington, 21 (A.A.) - TUr· OKUYUCULARINA 1 EŞEKKOR kip kaldırılarak Edirnekapı Şc 

lırd!. Kadınlar kclll ılt"rlnl A•zlı de hal 113nın:ı mrcbur olmu l:ır. kiye büyük elçisi Feridun Cemal h i lllliı,,,. rll"fn..,HIPf'rktlr. 
crrni3ctc girenlere tc tim eılcr. dır. Şlmcll Kll"lr}us kahilrlerlnc 1 Erkin'lc Dominik cumhuriyeti 1 VE MUKABELE EDiYOR. ~ 
!erdi. karşı . har;kt'tc grçllmesı muhtr· büyük clçiı;i Luis Franclsco Tho- ı r.r 

Tcthlş remh'etinin tnarrum ınclıl ır. 1 akat tedip harrkrtlnln men, 28 ekim 1951 de lmıalıın
gittlkçc ıırtlılınılnn Anııpıılılar ııek,, kolııy olmı} ncağı, nı lihlm f e.. mış olan dostluk nndlaşmasının 
r;iH'ılıınmok için mli :ınılr. iste. ılakarlı ~ları kap eıtireC'cğl tah. tasdikli niishalarını bugün bura-
tni&I r \ lıin alanlar ı;mh ı; ı ılük· mln eılıll)or. ela karşılıklı teali etmişlerdir. 

CUMHURiYET 

GEl'\E O KO:-.IU 
Na<llr Nndl 1950 drn ~, •• 

\elkt ınuhalefr.tin rn hli> lık 
§lkA> rtınln Jıııntın(mluk oldu
luııu, hurılıııkll muhaıerctın 
dr lrnıııııısuzlııkln ıt şlltftyct et. 
tl~ini, bunun 1'iirkl~ enin bir 
ı\na, asa tıuhı·ıını içinde hu· 
lunduğıt dcmrk oldıığıınu söy 
hi3or, dhor ki: 

o BUGfİN 
BiRÇOK YENi OKUYUCUSUNUN ISRARI 

KARŞISINDA, 3 ÜNCÜ 50 BiN LIRALIK EŞYA 

KUR'ASINA IŞTIRAKLERINi TEMiN ETMEK 

VE BiR FORD 52 KAZANABiLMELERi iÇiN 

ŞANS VERMEK ÜZERE BUGÜN 1 O KUR'A 

KUPONUNU BiR ARADA NEŞREDiYOR. 

6 BUGÜ 
« REBEKA ,, NIN UNUTULMAZ MUHARRiRi 

DAPHNE DU MAURIER'NIN ŞAHESERİ 

TEŞEKKQR 

Çok sc\•giH babam 
IJA \' ll.\ R F.RF::R'ln 

ölUmU dolayı~iyle, gerek 
cenazesine gelmek. ~erek 
mektup, telgraf ve telefon· 
la acımıza ittir~k etmek 
lütfunda bulunan bıitlln 
dost, akraba \'e arkadaşla· 
rırna derin teşekkürlerimi 
ıırzederım. 

Tf'kln Erer 

MEVLiT 
Kerc~~ıe Tüccarı l\f eh met 
Ersinin e~I merhume 
Huriye <Hlnnaz) Ersin'in 
vefatının kırkına müsııdıf 
24/1U/D52 cuma günU, cıı· 
ma namaz.mı müteakip Fa· 
tih camlinde ıne\ lit okuttu· 
rulacağından, :ırıu edenle· 
rin tr~riflerl ri<':ı olunur. .... 

,_ Sinema dünyasının en parlak yıldm -

GREER GARSON ve FERNANDO LAMAS 
tarafından şahane bir surette yaratılan 

SAHTE KONTES 
(The T.aw and the Lady) 

Büyilk Aşklar ... Bilyük ihtiraslar ve bilylik maceralar filmi 

BU A"KŞAM 
tngiliıce Orijinal 

nüshası 

Tilrk~e harlkulAde 
nefls dublAjı 

ELEK İPEK 
sinemalarında 

FlJme ilhe: PATHE JURNAL 
Numaralı koltukların erkenden ılınması rica oluırn r. 

Telefon· MELEK 40868 Telefon· iPEK 44289 

\ 

I' En büyük ın,ııız " Fransu artistlerinin l&tirll.i yle yarı· 
tılın bfiyük bir E•heser . . 

MAZiNiN KURBANI 
(Cage of Gold) 

Mazisiyle tehdit edilen bir genç kııı.ıı acı.kh. hayat ,maceras: 
Baş Rollerde: Hamlet'ln Opheha sı Buyilk San atkAr 

.JEAN SİJtllJIOJ\TS 
DAVID FERRAR-JAMES DONALD 

Parls'in lüks kabare ve en ıengln r eyliler l ... 
Fransızca ıarkıl ar ... 

Bu akşamdan itibaren: 

Yalnız YILDIZ Sinemasında En do rıı~u. Alman)'anın, 
İtal> arın , r. Fran anın ~ ap
tı ı Jl b. kt rucu hır meclis 
iç n rçım > ptır:ırak ana) a a 
buhra ını crı kı~a zamanda 
kvkUnden kc~'llrktir, dcncbl
lır, Tam m ına 1) le \elkıli bir 
b 1 m kurulunun mlltalt'aların 
dan f \ 1 )anmak surctllc bu 
isi ıım ki \'r) 11 bund n son• 
takı Mı rlıı; de• ) pabılır. Bu, 
d hl z) ad hukukçularımızın 
h lrcl' ı tck'lık bır me l'lrdir. 
Ön mlı olan ııokt:ı, 1022 de 
d ''l'ım pr n~ıpkrıni > !lrüt. 
lllek hf'defı\ 1 hazırlanan 'e 
teYrek ) UZ) ıl bo\ unca gene 
bu hc1l'f u ı un hirkac defa 
d"tl kil "' uğr;n an ~·mdıki 
11n \a amııh mrm' ketim z
dl' dem<'' rll k hır el ızcn ku· 
~ulup urUlt I rıı rrr~ını hf'p 

Ko,>hi - Hele sükllr .. Ubl kalkınclırıyorlar ... 
Arkndası - Evet •• Sehirll de yere criliyormu5!., 

karfılarında hılkaten diplo. 
mılt bir adam bulan ln~lliz· 
lerin ona nasıl b,r kı) met at. 
fcttlklerını tahmin etmek pek 
zor değildir. Ben, ~ah,cn in. 
gllterc ıle pll üuUz \c gıllU· 
gı~sız bir do tluk sıyascll ta. 
kip edilmesi taraftıırıyım. Bu 
~ı\ ıı~etin ılk adımı Adnan 

ııt\I 11111411 

llı;tauğlunun muka\ elesin! ha 
tır la l nrnk ıli) or t.i : 

ROMANINI CEVDET PERIN'IN TÜRKÇESiN-

DEN OKUMAGA BAŞLIY ACAKSINIZ. DUVAR KAG ITLARI 

ab r 'e l)'ıce anlam:ımız
d·r 

Yed Hldır ~ za Hllll arlık 
u ııı b 1 11 ı~ız bu ba
d t " rr i k~Harnakta biraz 

aha rık' r k h::ılımlzin ha 
ra · t P f'J

1 
b ı,. " ınl hatırı tmak· 

3 d.:ı ı i !avda 'ardır . .,, 
._.On .ıve1 · 
?----
Oo~l\f)'r. VE txr.tı,rnRE 

11.U~u 
'l' Stılat Simli\ ı Churrlılll'ln 
t 1''k•l'r• e kıır ı • nnılnn hl· 
lı~ 1 tı ~ııhtı l rtmr lnılcn ba· 

" ılı• nr ki: 
b ' ık '11• d"v'•t ıaıitıMl'lln 

lar .,
1 
'"rl • ı. n tarı'1ttk' h~ta. 

ıe lr1buJ e•m ·ı az buz 
rn' 

lltıe Adnan ıendereı gibi 

tendcre tarafından atıldı. Vr 
rmınını ki, Churchıll 'c E
den Bnsbakanımıı:ı cllrrınl 
uzattıl ları zaman bu do tluAa 
3, nı sekıldc kıymet 'ermişler 
dlr. 
Umalım ki bundan sonra 

bu dostluk çok kun et bulur 
, e dün) anın numune dostluk 
ıarınd~n biri olur. 
ırrm :ık 1 olamaz ki, mrn

raatıerl bir ydn ~ tınıoğı gibi 
birbirinin içine ı:irrniş iki mil 
ıctız .. • 

YENi ISTANBUL 

'ı' ıtK 
PAR\C:l ':\ 

ı. 'l"crml ttk blr milleht. 
lııtlnln Türk rnilfc'tlne l.aı;a 
mal otd ·~nu hesap edQor. 
sonra Samsun lllleheklll -

uBakınız, bir mıllehekili, 
şerefımizi kirletmek için ~az
dı •ı bir makaleyi, bize kaç 
~üz bin lira,> a ödetiyor? Du 1 
kadar bayağı 'e her bakımdan 
çiı kın bir ~azıya, akıllara sığ· 
mı} arak kndar yüksek bır tc. 
lıf hakkı 'eren biz mi olma. 
lı30 ız? nu çeşıt kalem u tatla· 
rını grtindırmck bızc mı du. 
şlb or., Ttirk \'at:ındaşl:ırı, 
Tilrk ha ını haklı bir hc~ecan 
ltindedır. 1'"akat hcyecımdan 
sıyrılarak d..ırumu. bıi· 

tün cıddılı!fö IC' dıışıiıımck 
rundavız biz. Partıleriınız. se
tim llst rlcrlnı hazırlarlarkt•rı 
nıçın kuklti ıncelemcl eri Ih. 
mıl edıyorlar? Bir kere olmu. 
yor hu bizde ... 

Millet işlerinde insanlık 
hallerinden bahsedilemez. Çlın 
kil, hepimiz tarih karşısında 
:ırumluyuz, Tlırk millrtinin 

olılu~u ı:ıthi, kendi lraılt'sın 
den do~ n Mecll~in şerefinı 
de hf'r u•yin ll tünde tııtm3 
lıvıı Fakat bu da elblrlı ı 
fste:;:en imanlı tedbiderle sağ 
lanabillu 

ALINIZ! 
................ 1!!11111!',! .. 1!!!!!!1!! ........ 

i HOŞ MEMO· Dr. Cecevit'in esrarı nihayet çö zülüyor 

---· .. , ,., ..... . 
...... , ........ c.e ..... ... 

DE~ORASYON MAGAZASI 
SEYOGLU: 353 '=" TEL. 40345 

EMCeT!!NENPrtH!! 
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• Adnan Menderes'in portresi 
•Diktatörce hal ve tav ırları vardı r. F a k at m evkiini demokras iye 

···~•le••i••dl. 
Beş Fransız tiyatro trupu bu 

kış İstanbula gelecek 

GENERAL ALI FUAT CEBESOY(/h 
b orçl u olduğunu kolay ko lay unutama z» 

« ılleııdeı•es 

Dalın 

cok • • 
ıyı ııet ic eler alıııışt•r· 

~~~~ ------r e,il Ordu 
~ 

• • 
ıyı ııeticeleı· de alabilir » 

. . _ . Küçük Sahne' de 5 Kasımda temsiller vermeg· e 
< Başı l Jneidel tı) le mahallı bır ahret kazan-ı fakat dı>ier tchlıkeler hala nr- • . 

Türkıı• R.1;h•kaııının in~iltcrr· mış ""bu sıfatla ilk defa olarak dır. Ondokuwııcıı a>1r İngiliz Ji. baş/ayacak heyetın başında Comedıe 
" nptı~ı zı)arct gözlerimi- sıyasct sahnr ıne çıkmışlır. b.•ralizmini temsil eden hır p~r:I Francais'den Jeanine Grispin 

2"n önüne gUlcryüzlu bir şahsi· Serbest Fırka tının. Turk hayatının arzcti.ıt!ı I . , VOf. 
~·<'t çıkmasına sebep olnıııştur. n ., . ,. . . grrilik k;.llıntılarını kolayra hut.:- 1stanbula ~ele~ .Fra~. ız trup-
J\end ıstikbaJinc \C memleketi - } ı ... de .\taturk , rcsını hır mu - mü altına ;:ılahilmcs i , kola\• 1.;. 0 . tarının tcm~ıllerını takıp edt'n 
nin ı ~ l ıkbalin(' tam bir t'mniyct . . · ha~efr~ kurmak maks::ıd.~yle la) zihne ~ığaın~z. · j tiyatro n1craklıları &eçen n1c\·;')·n.1 
du,·dugıı hissini veren bir ~ah- ıkıııcı hır başarı ... ız teşebbu tc . 16 Fransız pi)·csi . ryretınck im-
ıh·.~t. .. b.~h~nmuştur. (Serbest Fırka) Blr_ drrece) ~ ~~~tır .· ~aınarıı İ koinın~ sahip olmu~lardı. Bu pı. 

O ·le. cınla~ılı}OI' ki 'L I\fendc - 1 hukumct ~arafı~dan kurulnn~ş Y~ g.eçınış garplılı~. fıkırlt'~ 1~1 tem- ycslerın altışardan 12 si Janvıer 
res Te Ingılterc hükUn1eti ara·: ~t~~ta;a Kemalın .arka~~~ı } ethı ~.11 eden. ~e~~kıat Partı.n~!. ku:- l re Bin1ont trupları tarafından 
1:ındaln konuşmaların ba:jlıca ~~l arın uysal lıderlığı altına j r~·t m.' , krlı ı~.tan~uı_. ı~.- .. ~r '.c, Kütük Sahnede, diğer altı!-ı da 
Jne,zuu, bıı' Orta ark kumandan- k.onuln1u~tur. ~lendrrC" , bu par· ıırkı~c Akdcnız ~ah~llelnun 21 • J('an rııarchat heyeti tarafından 
lığı tl'si5;i hakkındaki tekliftir. tı)"c girmi~. ken~i _muhitinde bu-ıraı bakımdan ı:elış~u; _sahaları.- ı ;;aray !-;inemasının ~ahne::Ündc 
Suna htç ~liphc yok: Türkiye, nun .b~şlıca te~~ılatçı::ıı ?lmuş \'C ~ı~ ~u ~ahalarda .şı"'!{~ıdC'n pc~ 1 temsil edilmişti. 
bu teşkilcitın ba ııca mevzii de.:i- partınln kısa surrn fnalıyet de\' ı ı,:o;c ıl~rıl~m~lcr \C .. ı:ı ılc_;-;ınC'l~ı Fran~a hüküınetinin men1le
teği o?acaktır. Londrada cerevan re:ıi esnasında Atatürktin dikkat 1 kaydcdılını!iitır. T~aklorlcrın mık ~etimizdeki Kültür Ataşe~i )1. 
t-den müzakerelerde Türk t~m- ve alakasını kendi üzerin.c müs- ı ~i.ld rnuan.ır.ı şekıl~e .;.rtnH~tır. Camille Bergeaud'dan Öğrendiği~ 
&ılcılcrinin nıC'ydan okurca b!r bet bir şekil~e çekmiştir. Dığer 1 ~~·~~al :a.l;:ıt.ı';ırı . ı~JJ;>:a kada:· mizc göre, bu kış Türkiyeyi beş 
haşınJik gö terdiklerini z:ınnet- taraftan partı, halk tarafından ~lıul?.1e~ış derecel~ıe Jı~lamı~· ayrı Fransız tiyatro heyeti ziya
meğr sebep yoktur. Diğer taraf- pek !azla raA:bct gördüğü cihet- tır. <.;ı_ft~ıı~.r.. m~?cı·n, zır3 atın ı-ct edecektir. Bunların her biri 
tc:-ın şu~ ası da en az ayni derece le, !aaliyetinın de,·amınil t~haı11- teknl,ı?ını !-ur atlc 0.~rtı:ı~orla.J·. şehrimizde altışar Yeni c~er t~
dr muh<\,kkaktır ki kendileri Lon- mül ~dilmemiştir. Bunun Ülrrine Dunun la brrab~r 'f~ıı k.yr. anane dim edecek olsa İstanbulda bu ~~ 
cI. a'·a tcbashu!o;ru ve ricacı hir. -~dnan ?1rnclrrrs. iş .başınd~ki ,.c 1!0rarlı me)·ıllC'rı b;ıı.;.ımin-!a~. kış 30 başka baska Fransızca pi. İıı;;tanbu l da $;3rtre \'(' ('laudel'in 
h 'c tanıla da "'Cimi-=: de .. il- cu.mhurıyet lla1k. Partısınc ı:::ır - ·.bır;ıkı.nıı yap~ı.nlar• .ruhlu h,ır, yes se.\TCdilrbilecck demektir 

• • " k k h ı h ı d ı k Pbt'slerini O)na~arak olan 
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\ine Başkun1andan lı k 
~lr~cle{ji 

Fc' kal.iade Z<-ıman ve şarılar 

)f'rdiı·. nıış ,.e pe ·ı~a ır zan1an sonra ı ('l'a ızme c~ı . e!-. ·ı tarzd,ı hır 1 ki, bir Parisli bile bir rnc\·sinı 
Ttirkı)tnin bu;:Unkü mılletlrr. milli siyasrt_ işlerinde rniihim_ bir h~n1 ·crilik tes~nüdiine saha olan boyunra bundan daha fazla:-.ını Jeanine C'rispin 

;.rası m'"vkii hariçten hiıl;i tehlı- r~ı. oynamaJt:a ~a~lamıstır. Kcn~ bır. nır~1 ~ekettır. ~e1:rleketin ek- görmek imkanını Pt"k bulamaı. ba gecesi tcn1sillerinc bi'\şlı)a
keli _ g~bi J?Ortinsr bile, son ~C'nc- dı.~ı çok_ ı.ısta hır par_IAnır~ıtor~ı: serı~·c~ı~ı ve te~elını !c kı! t'd. en 1 Bu h.eyetler Küçük Sahnede eaktır, Jacques Jan,·ier idare./ 
lrr ıçınde lıanet \N'ıei derece. dur. S•lıs. fakat ala)oı bır dılı lor, lıala orta 'e ıarkı Anodolu . \tlas . ınemasında ve muhteme- •ındek.i bu trupun yıldızı Comr·ı 
rfr İ\'Jlf'!$mıştır. Tıirklt'r, hu ba- oldugu 1çın pek çok düşman ka· nun küçük ~i!tçilcri_dir. ~fı.;\cut len Şehir Dram Tiyatrosunda die Franı;aisc ortaklarından. ta· 
kımdan, adeta mr!>itlik dcrece~i 4 zanmı-tır. etnarelere ı:-ore 3·en1 .E!elışnıeler temsil1er \·ereceklerdir. tı:Konti- nınmı~ tiyatro 'e ~incnıa sanat. 
nf'.' kadar \aran bir nikbinliğe De\Jctçiligin tasU)C!'ıi ister istenırı hrr tara[ta ayni hi- ya .. Konser Tiyatro Ajansı .-bü. karı Jeanine Cri . .;;pin"dir. Diğer 

allında toplanan Türkiye 
Bü.v ük ~fillet L\leclisi, milsbet 
le n1enfi birc:ok siyasi ccrr)·an· 
ların merkeıi oln1uştu. Yeni 
kurulnlakta olan ordumuzun 
tr~kilitt, kunıanda, harekitt \'C 

huna nlüteJerri i:;-lerinin hisle
rin çok galeyana geldiği zam;-ııı
Jarda herhangi bir \'esile ile !\lil 
Jet 'leclisinde uzun münakaşa ve 
ıtıliıakerclcrc mevzu o?.·nasınt 
b<'n şahs:1n doğru buln1uyor· 
dunı. Daha C'V\'CI bir iki misa
lini verdiğim müzakerelerin cc
rcyantarzından da anlaşılacağı 
iiıert> Erkiını 1-Iarbiyei Umunıi
Y!' Vekaleti, oaskumandanlık 
vazifesini )·apabilecek bir te
şekkül dr~ildi. Erkanı Harbi· 
~'t'i Umumiye Vekili, ister is· 
lrnı<'z bütün vaktini !\teclis ve 
hiiklımct içerisinde geçiriyor, 
harekC'l $rrbe~tisini alıp cephe· 
lt'ri dolaşamıyor Ye takviye e
drmiyordu .. Şu halde ~lcclis 
\'(' hiiklınıetin itiınadını haiz ve 
onlara kar~ı n1csul olacak bir 
baskun1andana kat'i lüzum var
dı. .ı\k~i takdirde askeri işler 
bütün teferruatına kadar mü
nakaşa t)lunacak. ?.Ieclis müza
kereleri devam edip gidecekti 
ve tabiatıyle hic-Oir netice alı
nam1 ·acaktı. IfattA hazan hak
sız hükümlerin bile \'erildi~i o
Jaraktı. F.f?er ~reclis Reisi )fu~
lafa Kemal Paşa bütlin talika! 

,.e bilgisi ılc miızaker<'lere ka
rı~n1amış ol~aydı, bir yıldanb~
ri millet u~runda krndilerint 

tAbi bulunu)·orlar. lada tııtul~.m.?y~~ -~·e .b~~ka yer- tun mevsim boyunca Dram ti)·at- belli ba:;lı artistler ise şunlardır: 
y eni Demokrat Ptırti 1943 dl:! ferde <le gor~lduğu ~.ıbı, mcrc~t rosunda pazartesi aeceleri 21 de Ren~e Barclle, Rolandp Gardrt , 

Celcil Bayarın Iidrrii~i \'C tezatlar bu yu1:den goıe daha zı: \'e ıündüzleri saat 18 de temsil· Odeon ti~·atrosundan Paul . \mi. 

U
!Jn kara 'c dt'niz hudut1at·ı .\dnan l\[enderesin kudretli bir yade. çarpar bı~ ha_ı a~ıyor.' İşı;ı l"r tertiplemek üzere tiyatro ida- ot ve Ulric Guttinj'.!cr 
iızerındc Rus tehdidinin ar. ölçüde işbirliğiyle kuru1rnuştur. sendıkalar~ ~a~lıyetı, _hı~. bı: za- resi ile anla~mış bulunmaktadır., Janvitr heyeti ist ıı nbulda altı 

ııl\udretli ortak• 

Partinin programındtlki başlıca nlan ~ımdık_ı kadar~ ku\\etlı ol- ... Konti)'aıt nın ödc,,·eceği kira, hafta kalacak \'C tirli Paris t" 
J('tliC"i tehlike, Türk nıilti şuu-, hu~u~i~·rt, ~iyasi Ye iktisadi hür. nıaını tır Dıkkatc layık olan ta ş h. T. " ı ı " .. · 
runda Uç a-cne e\"\'('l devaınlı \'C ~i~· rttn üzrrinde daha fazla du- r b h k r r 1 k - c ır ıyatrosu için fazladan bir son ~·ı larda çok tutulan bulvar\ 
.!ıd<let!i hir şrkilde a~ır ha~ıyor- rulınası~·dı. :\tu~tara Krmalin sı- rat , 

1
.
1 a~e .~ 111 

en a~ a ~~:~ ~elir menbaı teşkil edeceği gibi, 1 komrclıleri olmak iiz('re altı pi· 
rtıı. Turkler hugun öyle bir \'azi- kı bir şekılde takip ettiti ~arp- ;·e.ı. zı.~:'. ış<;>ı er arasın a bu .sahnede_ takdin1 edilecek pi. :ı·{':s trn1sil edrcrktir Rrpertuar. 
\('tr \armıcı hulunuı·orlar kı· ar- cımc~ı ' 1 · ~esler, konı;erlcr re baleler de da ön pliiııda olan di_ı:::er İİ", diin-

~ lıla!'ima gayclPri icin ~ert hir .. 
tık şunu hakkıyle iddia edPbilir· dp\·lrtc:iliğr hiç şüphc~iz lüzum Ttlenderesin rolü lslanbulun sanat hayatını bir yaca tanınmış, rsr.ı· j:-ıc şunlar-
ı ·r · \l ·kemm•J s tt t h' hayli zenginleştirec•ktı'r. dır: Franroi." l'faııı·ı·ac'daıı eL•s " · • · u · .- ııre c eç ız .s;örülmüştü. Fakat 1945 de bu Bii~ün hı~. ~?rı .. ukJar .önlen .. eb.ilir. ~ .,. ·~ .,. 
Pdılm.s dokuı tümenimiz vardır. lıareketin hem lıderı·, hem de 0 1 k T k Beş Fransız heye.tinden baş- :\fal - aimes ,.; Jean - Paul Sar. 
Rusya tarafından Ba~ra körfezi Y e gorunuyor ı ur ·ıye- ka, bu kı§ ~·ine Küçük Sahne,ye tre'dan •Les ~Iains Salc!'ltJ ve 

ruhu ölmüş olduğu ic:in devlet· nin ıeki ve aLimli Ba~bakan1, fngiltcreden de bı·r tı'ı•atro tru- Claudel'den •Le Paı·n Dıır•. 
'~ya Siivryş kanalı i..,tikametin- ellik me!lüç ,.c mürteşi bir hal bunları önleme~c muktedir ola-
de bir saldırı~ yapılırSJ, bu tü- ı ı k t. t ·k b 'J k hd h · ti d punun gelme~i beklenmektedir. Çarşamba \'C' Cumadan başka 

a mış ~·e_mem e e ın sırına mı·- ~ ~C'~ ma ut ~a !iiıye er en Bay Arditi'nin eskı' Fransı (<ı'm hC'r "rcr ,,.,.,.,.,.k S h . 
mrnlrr Rus münakale ve ikmal tarı gıttıkcc artan bır memur bırıdır. Adnan !\lendrrrs, alrşli . . . . · · ~. w • "'.. "' : a ~enın nıu-
hatlarını cıddi surette tchdıt )·ükü yüklemişti. l sclrflerinf' nisbetlc Türkiye ha- ~ıkı S~:;) Tıy~~~·osu~a İngılıı.: h~- lac~ Turkçr tems ılirrıne drv:ı ın 
fdtr • Demokrat Parti. ticari ve zi- ı· ritindc prk az tanınm1ştır. Fakat ~ ~tlerı getlr_dıR~ . gunler.denberı, cdılrrek '_·r F'ran<;l1 hpypfi a~·-

.\mer:kan ':ardımı le Tlirkle- rat alikaların hükı.'ımet tc~ki15. - Tiirkiyenin bugünkü idarc~indc 1 Jstan.buida Jnzılızce bılenlerın r!ca her gun saat 18 de hir ma · 
rın az:.nlı hır ruhla işe ısarılıp tına ,.r çok ~ayılı menıurlarına rn agır basan -ahc:iyct odur. lla-' a~edı :o:.. artmıştır. Şeh.rimizde tı~e rrrrcektir. 
rmek ~arfetnn•1rri ~ayrsiııdc; :c- karşı liberal bir ittifakını tenısil rici görüni.işii itibarivlc Paul t halen ıOO kadar .Amcrıkalının K.\R:\(". \ Ti\' \TROSl: Df' 
n ş, fakat talinı vr terbiye v" cdivordu. Bu tabii bir ittifaktı. Re,·naud"nun daha nari~idir J-fa- da )·a~anla~la oldugu düşünüle· GF.('E .\ ÇIJ.lll ı 
trc:hiza' ı nok an bir ordu. mo4 Şu~a~ı da Ya,rdı ki Türkiyenin kik.atte kuv,·etli bir sporc~dur. tek ol~.rsa. ln~itizce tc~:siller YC· . 'I~ı.:ın1~rr Kar.ıc;ı he,, rıtı . llrl· 
drrn lt' , .. ıifr,·r C'hlıvc'. lı biı mii- ı::eniş ciltlik sahipleri d::ıha 2iya- Yüzrr, bbiklrte biner, ful hol ,.e r<'n !)n .. tıupun. se~ırtı bulnıak- sınkı J0,,2, adlı 1·<.·aı~ılı Tııllıal 
da{aa kuv,·cti manzara ıı:ı al· de ,\kdeniz ~ahilll.'rind<' bulu- bok!-la nu•.sgul olınnştur. J-:\·i il{'' ta ;uçluk ÇC'kaıtyl.'t<'ği anlaşılır. oyunu .. 111111 ılk .tcın'iili ılC' fitin 
nuştır 1'.·f'r lurt\i)'"", bir Orta . nurlar. (hratat pi~·Jsaları i<;in bürosu ara::-.ındaki sekiz ınillikı Küf·. ~ . . . . . ı:~c:e 19~2-:~3 e1:oı_ıuna ı:::irnüş t ir 
'a;rk nlU3tCJ'!'k <''.111°\c·t eı. ırıııİ· ınahstıl yeti tırrbilcnlrr, bu ne. yolu hrr sabah :yaya olar:.ık ~İ· Cık Sahne ~daıf',ının hıldır.

1 
Tı}<ılro munrkkıdınııı Tunç '\':11-ı 

n" kaııhrsa bunu ı:at.> rlr lct!e· ,.i c:iCtlık sahipleridir der. Türk Cumhuriyetinin kurıı . dığınc ~oı_·c . . hel\lenrn Fran~ız man·ın hu 1cnı. il hakkındaki 
rinin hir peyki dr._i!, kudretli Sin1diki Demokrat Parti lıiikıi· luşund:ınbcri iş başına ı::ctrn j hr_ ·ctlerının ılki !·akında şrh ri · l • 11 ... ı 3 arı nki .sa~· ıın11d .:ı tıka ' 

Zaferin Usfaoğlu 
Hakkında bir 
Yazısı 

tor orta~ı , .e mi.ıttclıki sıC~tı,·Je .J bd · d'" ·· k·· ·· ı fi · nıızc :rlrrrk \·c ı kasını c;ar,aın tır metinin içtimai te;)ekkül tarıı ,.c lie . coc u~ ·unu se c erı , 1 ' · • · 'Iünılaz Faik Fcıiik Zaferde 
Bu ne biçım demokrat, ne bi· 

çin1 n1i!Jetvekilidir • başlığı ile 
Samsun millct\:ekili Fehmi Us· 
taogıu hakkında çok sert bir 
başmakale neşretmiştir. •Kim 
bu trstaoglu denilen adam ki, 

1 kalkıp utanmadan, sıkılmad~n 

l paraktır takip etti~i siya~et bakımınc1.1n daıma etraflarında muhafız .. 

Bu mrnınuniyet '<'rıri netice
lere Yarmak bakımınrl:tn '.\len
rlNese '" 1930 ilkbaharını!> ik· 
tidnra ı::el e n Demokrat Partiye 
s::eniş olçlidr. ere( pa~· ı ayırmak 
lazımdır .• \ynf ıanıanda şurasını 

da :söylrmi'k 15.zımdır ki ıı:ı;m ele 
seçımltrde ma ·ftjp olan Cumhtı
rıyrt Italk Partisi ınrnsupları ik· 
tıchırda kabalardı, haş'.\a hir f.t· 

kılde har<'k<'t Pln1r7.lrr Ye efe~ 
mokratların ) aotıkl arından dahrı 
gerı kalmazlardı. \IwJC'rn Türki· 
) ede parti politikacılı~ı acı vr. 
g<'rt hır manzara ı:ii teriyor. fa
kat harıct sıyasrtte partiler sa
mimi 1ı11rette birleşiyo:.-Jar. c;ün 
lli zaten başka bir istikınıtttC" 
:ı. ürümek, Türkiye içın intıhar 

cl:ır. 
Ttirk haricT s13a~fi. Xatn teş

kil tının azalı~ına ve :\merika 
ile ı:ıttı çr • ıkı hir tkil alan 
rııüna~abetlcrr da.yanı ) or. Bu is
tıkamr.1in s:ıhıl. ,.r dr\·amlı ka
lacağı nıuhakkok sayıla~ılir. 

Türki~·e ic:in bir takını tehlike- Jar \'C adamlar bulunduğ'u 
Jer vardı ve hala da \'ardır. rn;,o halde dolaşmışlardır. Adnan lleo 1 
de nr~rettikleri srı;in1 be,·anlla- dere~. tf'k başına dolaşma~a iH· ı 
mC'sinde ,·aziyrtin hakiki icap , e barb:_ıe o~lardan ayrı b!r 1nanı:a
in1kiınlarına hic uyınayan bir ra ~o,terır. 
maddeye tr~adüf rdiliyordu ki Bu a!'rln 'haşındanberi Tlirki. 
o da de,·lctr ait !)dnayiin açık ye. he..:inci den1okrasi tecriibc~i
arttırnıa il~ hu~uı-.ı teşrbbiis sa- ni yapıyor. BuJ?i.inkU Türk reji
lıiplerinc d('\ redilme i,·ıe aliıka .. minin hata türlü türlü trhlikclc .. 
Jıydı . R11 dü~i.ınce ve hunun da- rr m:ıru7. oldul;u mulı.1kkaktır. 
randı~ı f"skı moda lihl'raliznı, Bununla herabrr ~lrnclerr:;; çoi< 
Türk demokra~isi ·olunda J::iri- i~·i nrticelrr alınıştır. dah.ı iyi 
şilrn Cf'SUr teşebbüsü çöküntüye nrticelrr de alabilir. Bazı hat \e 
u~ratahilirrli. Dl'vlct .-,anayiıni hrırrkrllC'ri diktatörce olmakla 
s:ltın alabilect'k kudrette Türk b<'raber. yrni Türk dcmokra~isi
~<'rmayrdarJarı yoktu. Açık art· nin meydana çıkardığı bir şah· 
tırnıa tcşebbü5ünün tan1 bir iC- ıi~·rttir, ~iyasi mevkiini demok
ıa~la netict'lenn1esi: eski Cun1- rasi~ e borçlu oldujtunu unutaca
huriyrt Halk Partisi rnen~upları- jtınn ihtimal verilemcı. 
nın. ehliyetsizlik ·ve. irtişa bakı- ~fuhakkak olan birşey ''ar!a 
ınından uzun zamandanberi zan o da şudur ki )lcndere,in stvk 
ve i!iinat ;ıllında bulunıtıa1arın.:ı \'<' idaresi altında Türkiye, garp 
ra,i!men, iktidara dönm<'lcrine müdafaa . isteminin §ark is!ika
yol ac:ahilirdi. mC'tindc>ki rn mühim ve kudrctlı 

Bu tehlike ortadan kalkııııştır. müttrfiki haline varmıştır. 

1 

pc. r\· as~~<·a inkıldplarımıza SÖ\'Ü
vor? Kım bu adam ki, bu mll 
Jetin göz bebet:.i. Türk devleti· 
nın kururu-.11 :\tahirkü inkir 
ediyor?• diye h3şlıyan makale
ci ' bu memlekette kimsenin 
artık dini politik;ıya aıct ede· 
miyeccgindf'n, Deınokrat Parti
nin tüzüğüne uygun hareket et
ıniyen böyle bir adamın demok
rat olamıyacagından babsedi· 

\'akında Küç-ük Sahne}e g"lme~i beklenen hr~•etin idarrcisi yor \"e di)·or ki: 
J acques J anvier (solda) ve •Jtune premierıt si Ulric Guttin(er 1 . • \tad~mki geri ,.e zararlı ıih-

• _ __ 1 nıyrtlcrı h('r sahada kökünden 

Iskelıdermı'da sel'm· llasfiy·e· edeceğiz, mademki bu-
nun ıcın ~erekcn bütün hamle· 

h 
• ı !eri hen1rn fatbika koyacağız, ta rihatı d_erhal. lT.staoğlU hakkında rn 

, rıJıletlı kararı almalı)'IT. Ve krn 
.. 1 rli.sini hıı ternız topluluktan 

1 
D d 1 1 ' ı Bazı koylerde evler yıkıldı, meyve bahcee l r i ha- ı.udedrrek pro~ramın maddesi-= ünya o ne er o uyor ·= ld ş h. d.. b h k d . nı hemen talhika koymalıyJT. _ rap o u . e ır un sa a a a ar sus u z ka ldı. Rıı ad,ım bir de milletvekili 

M d k 'd 
.i111d(l'u .ı;ıı,11' inıi ~ '·· Xasıl bir milleh·ekili ki 

a a das ar a f · Büı ük \Iıllet ~leelı·sı'nd ıı ' 
Dıkkolr laıık olan nokta, iç re e •kendrrun. 21 l'a:arte.i dakı rnlıın krnarınıla hulun c•ıı I . ' e ,. 

jımı bakın11nrlan bu kadar ::rcc!ii ya,tan şiddetli yağmur \'C duvar.ın J:) nıetrrlık 'hir kısmı ~u 11 uıl"r_ın~ ya~tıgı yeınine _i· 

b • • f t d 1 '·b- l 11 · b t • · k ı . · . . .. 
1 
h.ınet etmıştır. Vatanın ve ntıl· &ıddetlı dc~ışı.klikler g~çif't'n bir ır zıya e o tı ~em: ıy r se erın a~ ı6ı )1 t mıştıı. Şckrıc koyıınd<'~• ı \elin ınntlulugun ·u·ğ· 

memlrkl'lin haricı nliışahitll'rin Artıman köyünde üç ev yıkılmıs ban e,·Jcri eli' sular h:ı ı ı · a, eşı 1 ıne, 
c 

1
. k 

1 1
• ~nıış r. ı n1111Plın ka;ııtsız ve sartsız b~ki-

j!;Oıünc aı-ıetıiği manzarada hu ve dört e\·i de sular basmıştır. ..,,ımc ıve ·acar Yapı an ar'l<;tır 
kadar az dell.kl•r \'e ,

0 
.. ku'kler • .\frikanın cenup sahili açıkla- kull:ınma~a ba~larnış ve çok .:\ckarbe,_·Ii köutindeki bir dc..,ir- t: . 1 ·b ' ' • ı· miyel inr, aj·kırı .~ayelcr gütmü~. , , k d k 1 y ., ~ ma n<' ıcesınc e rş ,·:ıtanclao;.ıa, ,.~ rıınlhurivPt 1 . b •

1 

bulunma~ıdır. , 
3 

ihtil;il ve_,.a rındaki ~fadagas ·ar :ı asını.u n1emnun ·a rnıştır men de ~ellerin getirdij?:i taş ,.e 11 . t .. 1 b • f"ias aı ına aJ.O-

askrrl bir ho'•unlıık olmadan ba~şchri Tananari,·e'dc geçen Bundan başka (Dacron) adlı toprak par"aları sebcbh.·le kulla- ste bertın ..ı·ıes.ırıy e ı:.· o.,ı!oldııklarkı ldıktan ayrılmıştır! Xarnus ~J~ 
• b. b' . 1 t il b' k • h 1 t B ' e~ ı e~ıı nııştır. .n.aymak:unlı. ıı.i hıı n11ıclur? 

bir mı·ııetın lıır dı'ktato'rlu''k ı'da- harta Uyük ır 7.l,Ya e Yer - ır ·uma~ ua a s_·apı mış ır. u nılmaz bı'r hale •elnü!ll,tir. Seke- t ı d ·r 1 • 1 k' -
d d ki .1 k k k e. ara ın an \'azı r enuirı f'O :le ıp o ha) Büv .. k 'l"ll t ~f 1 .. 

1 

re indrn tatbik halinde bir de~ miş, ziyafette a a a zencı erın umaş yazın serın, .ışın , sıca re. Askarbeyli, Karaağnç ve Frr- hu s b 1 t ·rb 1 t . u , ı c . re hı 

mokr 
.. .,i ırlaresınc ,.;uksi'lmesi, ileri ı:elenleri bulunn1u ... tur. nu· tı~tmak has:-.a~ına malıkını.ş. Ye· ıı~k kö,·Jerinde . ebze ,.c 01 <'.,.va · 

3 
a 

1 
an ı 1 

aren ~c nıın a- çcrcer ıçl.nde de hu yeınini· 
_,, "' müna:-.ebetlc Pari.!iten bir alı<,·t nı kun1aşın yakında ı\merıka orfh h 

1 
·. d 1 . k" 1 · kalarınd::ı ~rldrn mr\·d 3 na J:!(.'lt'njne han ı bu Türk ınillctinin i\'İ 

modern dcvırlC'rde henıen henıen h b k 1 d b' k el . . k h 1 d·ı . b kl <ı er rrın en ıır ı. mı ıarap zararı tcsbılC' ralı~ınaktadır l::!inr ka:-.tedrn adaına kar.şı 
• 'I olmaıan lıır ••lı' şıııeclı·r. ı··.te aşının aş an ığın 3 ır·ac: u:,u ıçın a u c 1 nıesı e e· olmııştıır Ş•hrı·mı·z•e ,-,. lıı·r ·ı· c il b h 1 k J " ,., .., ., n· · " u · " · • ..,(' er !'(' c n· C' susuz · ~1 :ın dt'rhal rn sıkı f•dbı·ı·lerı· alnıak 

d ahçıdan nl\irckkep hir hryet b ir ıyor . mrnto deposu ile Devlet Deınir· 1 . ·ı ı· k 1 k ' 
Türk1yc. harhi takip <' en sene- tok yıyecck \e malzeıtıe, ~orıa f it d I ~r lrın su ı 1_ ıy;ı~ını ·ar!'ı aına nıec-hııriyctindr.yiı ... 
terde hOylc hır baŞt1rı <'le grc;ir- IHkırnl~rı ta~·yare ile l\ladagas· ngı ere e ça ı ıan rotları lojmanlarından bir kı~mı uzt>re Beledıyenın ;:ılclı,ı!ı trdbır- Bü le bjr adam nr. Denıokrat 
mi~tir. Bu netıce bakınıından da , kara nakledilmiştir. kadınlar nı seller ba~mışhr. Belen huca- ~r_r sayeı;;indc şehir bu ~abahtaıı P'.u~ti nırnsubu, ne dr milletvc· J 

şimdıki Turk R~şbakanına grnış Götürülen Yİjccek n1::ıddelcr I.nndr;ıda ne~rf'dilen bir ista- ;;tının !100 metre kadar doğusun- ıtıharen ~uya kavu~ınuı;tur. kılı olabilir Böyle bir adam 
mıktarda krrılı aıırmak ıcap ara>1nda balık, et, tanık ta >ar· Ji,tiı:c göre ln~ilterede 7 mil- Yugoslav gazetecileri ll ' h' t F k " I---.-- Türk "•tanda,ı olamaz J 
eder dı. Bunlar daimi . ııretıe dörlı)'on kadın clairelerdo. biırolarda, a ıya a u tesı Ustaoğluna çekile n 

~l tnderes'in ,ah;ııeti drreoe '1caklıkta muhafaza edil· fabrikalarda .çalışmakl_adır. Bun· bugün geliyor mezun ların ı n t ay:ni 
1 

I f 1 
mı,lerdır. Halbukı ta~yare llar· ların uçte bırı h~kıkı hır ıhtı- e gra 

MPnrterc.s, hususi hayatında. tunı"un Ülc:·inden ~eçerken Si· ,·açt:ın ziyade giyim \'esaireyi Bundan blr nıüddel e\"\'f] Yu. A.nkara. 21 (Jlııs:ı ,j l nu C:('· 1 Oeınokrat ınillet\'rkillPrindrn 1 
hal \•c vakti yerinde ,.e Heri 1 caklık 3:5, 6000 metre )'üksekli· lemin için kocasına yardını el· go.;Jarya hüki.ımeti tarafından !iP llilhiyat FakUtte ... 111d<'ı1 nırlıın llasan Fehn11 lfstaoglunıın, • Bü 

bır tek-nıklC" istihsal faaliyetle- ğe çıktı~ı zaman'"'Sı(ırın altınd..ı mek gaye:-.ile çalı ıyor. daret edilen Türk ba~ın heyeti ; olarak ~cntlcr lınanı Jlatip n1rk. !Yük Cihrıclı i'1nındcki bir Sanı 
rinde bulunur bir çi!tc;idir. 53 on beş derere idi. \'iyecekler bu Kadınlardan c;-o~u degişik ol- nin ziyaretini iade etmek mak· ' trplel"ine hoca ta~ in edilecekler- İ Fıun gazetesinde .\.tat ürk inkılap 1 
~,ı e\\'el İzmir rİ\'arınclaki Aydın de~isikliği hissetn1en1i:'fir. nııyaıı isi tercih etmekte. · bu sadilc bu ~abah ~aat 8 de 16 ki- clir -~ıı. ~-c. ni nıezu.nl:ırıı1 yeli c; ti- 1 tarı dlevhine yazdı~.·ı yazının U·. ı 
adlı ku<;tik ~chirdc doğnıuştur. Zi~·afct çok parlak olnı_uş, ic· nrelle henı itı ~örebiliyor. hem şilik bir Yugoslav basın heyeti l<'<"egı ıınam vr. h:ıtıı>ler arad..ı: ı·andırdıı;?ı nefret \'C' infial bli· 
j 1 nıır ;\nH'!rik:ın KolrıJindr, ~on- lerınde a\ğa 11Jnın vekılı \e b ıtıka ŞCl dü.,..iiniiyoruz demek- -;-ehrimiıc ~elccektir. sırada irtıcaı tahrık eclrr sekil · Hin aemlckcttc de,·am etmek 
r;ı a\nko:ıra f ni,·<·r ıtrsindc tah- dört karısı cJ3 buluna~ d::ı,·f'tli· ·cdir. Bir azılr ôşık lif' ,·aa1 •· .. "" eski rncdre"e n1r · tcdır. ' 
sıl ı::urmuş, hukuk dıploma:sını ler Parl ten. J;::clen ~''"<"rkle!·ı 

1 

Hitler'in evi 7unlarının \'e\·a tah!-iıh.izl<'rın ~ · ::ı Bu <ırada yük~ck t;ıhsil ;ene;· 
almıştır. J'l·k ~rnç lıır jac:ta hu- ~·ok heı.:rnmı~lerdı .. \hçıJ.ır er· . . Kapalıça -,1da \ynacılcı.r rad \'aş ~- a,·aş yrrlr:ini ılac;.kl r ligi. ılııydugu nrfrcli hrr fır· 
l d u sıra la fclı kı KrmaJ \ ta IP~i ı:ünli :t\'ni tays·are ile Pari e ".ı uk.ırı J\vıısııır.,ada Braunau ~e"inden. ~·.emekte. olan Ahmc.t 1 930 dog" umlu ı"andarma .. atla ifade rtmckle<lir. Dün, 
ı~n ı_ı .. c. . .· • ıv~ dünmü~lertİir. Gidi, ı;:el. ' ziya· rt.1 :ııtıcrin ıçınde doı1:rlus::u bina Ozden ısmınde bır '"'enç, eskı· Türkiye ıiilli Talebe Fedcras· 

turkun, Turkıjedrkı ışgal kt f t d .. t , .. .. 
1

.. Hl4.1 yılıncJ~nberi :\n1erikan as 1'1-

\retıerini son neferine kadar yurt c or ::un. 5Urmuş ur krrlerinin işgali altında iken A~ den tanıdığı Sabahat Duygulu erleri terhis ediliyor ~· onu Ustaoğluna bir telgraf çek 

h · · k k k d le Yenı kuma•lar ile kar•ılaşınııtır. Erkek kıza • mişt.ir. arıcıne tt ·arma ma sa ıy ., mcrıkalı1ar şimdi burasını ~\vus- .. \ k 21 (A:'ılK \ ı 
aç.t.ı~ı .. kurtuluş harbinde .dö\'iiŞ- fngilterenin dokuma .'anayii tur)a hükümetine teslim etmı·..:. tekrar eskisi gibi görilsmek tek 

1
" ara, · ~. ~ -: l-1

3 ~n . Dığcr tarartan, .\ tatilrk inki· 
'# • • • Orduda bulunan bırıncı tertıp j 1aplarına bağlılıklarile temayüz 

muıtur. !.trnderes, &!iikerlık Ye n1erkezi olan I.anrac:hire'de Ierdir. Bınada bır ilk mektep lı~ınde bulununca, kız reddet. 1andarma sınıfına nıensup 930 etmiş bulun:ın l\Iilll Türk Tale· 
tahsil derrelerıni tamaı.ılayınca. (\"entilel adında yeni bir kumaş kıırıılaraktır. Burada il itlerin mı,,. .• .\h:net de hıçağına :ar.ıl- doııtumlu t"ratın terhis C'mri ı;ık - 1 he RirJi,ı:ı:i mensupları da hadi· 
hukuk me:ılcğine katılmanıış. ·,apıln1a~ına ha lanmıştır. 11:ı hü,iycti. in'ianlı2'a yaptıirı za. mı tır: Kııca~ızı tanı ~ıç.aklı)a·, mıştır. Terhıs muanH•lcleri a;ı-ın ı~E."leri blirük bir titizlikle takip 
~raıisine avdet ederek :nle"ıne kumaş naylondan çok dayanıklı· ıa rlar anlatılilca'k ~·en· yeli!ie• ra~ı , ırad11, Ptraftan ~elışenler, 2:. infl' krıdar tamamlanmış ola- f'lmektt'rlirlPr Buıoı;ünlerde Bir 
alt çiftli~i modern u ullerle irla.- dır. \·ağmurda su -;;:eçirmez, fa . rcklrrin bu gihı ç J:ınc.a emel· bir r.ina)'etı önlemisle.rd·r. 'hi· ! rak ,."" eratın 29 F.kim Cıımhu lij!in ı: uriişiınü ifade eden hir 
,ve g.iriımiştir. Bu sayede ileri kat ayni zamanda hava alır • • \. ler beslemesinin ônüne geçi· tecarız hakkında tahkıkata baş· J ri~rt Ba~Tamında aılrlrri ara~ın jhe:rannamenin yayınlanacagı ha 

uDerle 1$ gbren bır çiftç1 5ıfa- merikan ordusu bu kuma~tan lecektır. lanmıştır. da bulunnlaları .setglanacaktır. ber alınmıştır. 

frda edercesine çalışan iki ku
mandanım1z, takdir beklerken 
b('lki dr en ağır cezalara uğra
yacaklard1. 

Kinıl r 
:\1es'uldü? 

Eğer 'Yunan taarrulu karşı-
sında büyük şehirlerimi!i 

ve mukaddes vatanımızın zen
gin JC'rlcrini kaybetmiş isek, 
bundan merhametsizce kard('Ş 
kavgası çıkartarak onbinlerce 
masunııın kanının döküln1esine 
ve ordunun her ne suretle o
lursa olsun dağılmasına sebep 
olan 1stanbul hükümetini me
sul tutmak lcizımdı. Jialbuki .., 
zaınanlar, Damat Ferit Paşa h~ 
k(ımell de~işip yerine Tevfik 
ve Ahmet izzet Paşalardan mü 
rekkep bir kabine kurulmuş ol
sayd ı , Bü)'ük ~Iıllet hleclisinde 
bu yeni bükOmet ile anlaşmağa 
taraldar pek çok kimseler bu
lunabilirdi. 

Sıvas kongresinden sonra sa
rahatle anlaşılnuştı ki. Garbın 
bü.vük emperyalist devletleri. 
İslcim 3Jeminc hem n1ancvi ve 
hrn1 de kuv,·etli bir destek o
lacak n1ü.stakiJ bir Türkiycnin 
Orta Şarkta Boğazlara hakim 
bir n1e\'kide teessüs etmesini 
asla istemcınişlerdi Bu .sebeple 
Anadoluda başgösterecek olan 
mukavemet hareketlerini her 
vasıtayı meşru telikki ederek 
kökünden yok etmek hususun
da birleşmişlerdi. 

GlzJ i 
Teşkilat 

B irinci Cihan Harbinin 5iyase· 
~ idare etmiş olan ve o 

iLMi BiR MÜNAKAŞA 

Kanunlarımız sarhoşu zorla tedaviye 
mani değildir. 

dugu huzur ve emniyeli t<~ 
edıci bir yol takip edil Jll• jf 
ve aynı zan1anda yine bire~ 
andaş olan sarhoıların . g ~r 
sıhhatlcrı ve gerekse istık~~ 
ri bakımından tehlikeli bı r i' 
drn kurtarılmaları mak.cad1 ,, 

dülmekledir. Ancak, mıin•~ ııı' 
edılecek nokla, maksadı ıeJll ıt 
yarıyaeak başka türlü tcd b~, 
rin bulunup bulunm adı ğ ı _) ı 
liyetidir. Bugün için ıatb1~ f 
dılen usul, daha iyM ~uıu~ı 
caya kadar, nıtinasıptır. r 
sarhoşa birer memur tah•if~ 
derek evine iöndermek . şı LtP' 

ancak, karikatüristler jç ın ~ 
mc\.'ZU olabilir. Sarhoşa t~L<' 
buldurmaya çalışmak, d'ı.ıf. 
pirinç ayıklatmaktan r•r 
~ır. ~atak~aneler tesisi t~~f 
ı!iie, kımsesız çocukla rı Ji:~ .. ır 
altlarında vp merdiven dlY 
rinde yatan bizim ı: i bi !akit ıi' 
memleketi ııül ünç bir ııır;;,ı 
düşiirmektcn ba~ka bi r ıı 

(Başı 2 ncide) 
bir hareket suç teşkil etmez. 
aalhoşlara tatbik edilen tedavi 
usulünün kanuni mahiyetini 
l·ukarıda i~arct el·lemiştik. böy 
le olunca ortada gayri kanuni 
bir hareket yok demektir. Na
~ıl ki, kanunsuz suç olamaz ise, 
kanunun yapılmasını emretti~i 
bir hareket de suç ola mJZ. Bi
naenaleyh ortarla kanuni şekJ I 
bakımınd3n .suç teşkı l edici bir 
h3rckct yoktur. Vaziyet böyle 
olunca Ceza. Kanununun derpiş 
eylemiş bulunduğu müessir fi 
il ikaı suçundan bahsedilemi)'c 
miyeceği aşik3rdır. Kanuni şe
kil bir yana ... Ceza Kanunumu 
zun müessir fiile taaHi.ı k eden 
256 ıncı maddesi nazarı itibarc 
alındıkta: bu maddenin suç 
itin aradığı un!liurlar da h.idise 
de mevcut değildir. Mezkür 
madde)'e iöre (cismen ceza) 
veya {sıhhati ihl31) edici bir 
\.·aıiyet ortada olmad ı kça \'P bu 
maksatla hareket edilmedikçe 
müe~sir fiilden bahsedilemez. 
Zira, tatbik edilen muamele 
sarhoşa cismen ceza \.'Crnt<'klc 
,.r~·a ~ıhhatini ihlal etmemek
trdir. Bilfıkis sarhoşun sıhhati 
iarle eriiJmek \-e ~arhoşluk ne
tiresindc cisminin maruz kala 
bileceği tehlike bertaraf edil
mektedir. Ve bu maksatla ha
rPket olunmaktadır. 

Jlukukcutanmı z:ı n görü ~leri 
SağJanı bJr mantıta 
Dayanmıyor 

nı~er taraftan. hukukçuları-

ha'11 etmC'Z. ıJ 
DeJtrr ve kıymetl or i ni 'I 

dir eı lediğimiz üniversit• 
1
,od 

caları, bu meselede ya ıt 1~ 
ola~ilirler. Fakat, sarho~ ,.ı 
\'azıyetlorini insan hakları ,il 
hesinden cesaret \'e cet•d sJ 
mütalaa edip fikir ve k•0ıl' 
lrrini açıkça söylemeJerL 

1
,JI 

dan sonra memlektt meşt ti 
ri ti.zerinde ayn ı ~ekiJde lı~ 
ket edecekleri hususund• ıf. 
ümit vermiştir. Yakın ı3~ 
lara kadar isimlerin in ıik ti1' 
me. inden çekinmek sur~ jJI 

gizliden beyanat veren - bır l 
muhterem otori te - ünire~ 
mensub.ininin açı kca konu ~r 
tarını, Universitcmizin ter~ 
si bakımından bir adını iif1 
yor \'e bu terakkinin teııı b ııl' 
ne sebebiyet veren karart • ıı' 
~ı için İstanbul va11sine '1~pJ 
kararın alınmasın a vesile "fJ. 
l arı için de sarhoşlara tt~ 
ki.ır etmeyi )"erinde buluY~0ı~ 

~~-~ 

nıızın, hadiseyi Ceı.a Hu
kuku pn·n~iplrri muvacehc~in
dc, ınütaıaa edip (Kanunsuz 
C'Cla verilemez) prensibine bağ 
Jıyarak \·ardıkları n<'tice, sag. 
lam bir hukuki mantığa dayan 
mıyor. Çünkü,· tatbik edilen 
muamele, sarhoşu suçlu olarak 
tel3kki etmenin mahsulü mahi
.\:elinde bir ceıa olmayıp, ~ar. 
hoşu teda,·i re sarhoşun bu ha· 
lıle işliyebilcceği suçları önle
me tedbirinden ibarettir. Kal. 
dı ki )'aptıkları beyanatla hu. 1 Devlet dairelerinİll 
kukçularımız hareketi müsta- ı a ... • 
kil bir suç addetmekle bir te· ı ılanıarı 
nakııza da düşmüşlordir. Zira, Birkaç resmi devlet dair<l'j 
nı de~ kı. kanlln.ı;;uz suç ola· nin münakasa ila nlarında orl 
nıaz. Şu halde, ceza kanunu- nal nıarka tasrih ederek e~rı, 
n1.111da. saı·hoşu ~ustu~·manı~ı ma ll arına rağbet etmesi uıt ~ 
:ı~ rı bı~ cezası tayın cdılmedı· ne, nlcslck he'-· ti · Ticart' .. .f. 
•ın • b h k ı· , e. erı • ,. 
6 e c 0_rc . u . :ır.e e ı suç sa- dasıni.l tn üracaatta bulunar<I "' ti 
ya n telakkı l e~ı, bızzat daya~ı- gibi hareketlere m.lni oıuıt 
d.ık~_arı pren~ıp tarafından çu- sırıt istemişlerdir. 

1 
t 

rütulmekt.edır.. .. T icaret Odasının ınUrac•':..ıd 
Net!ce ı.llba~ıyle, sun u soylc-- zerine Bakanlık orijinal Jc' ·ıoı' 

mek ıste_rız kı, ortada ne ka- la yapılan münakasa nanl•' tı1~ 
nunsuz bır hareket ve ne de bi r kendisine bi ldirilmesin i jste ,,. 
kısım Yatandaşların hak ve v~ Oda dün bu ılin l arı B'J 
h~rri.vetterin i tahdide matuf lığa göndermiştir. ..,ı 
bır karar ~·oktur. Tatbik edilen S;nayiciler. bu harekc tlt 1"r 1 

u_s~l ile. büyük vatandaş kitle- ıde\·let dairelerinin bizzat );, 
sının ~ayat hakkını koruyucu sanal·ii sabote eltil i fikri11 d 
"' ~ezıp dolaşırken muhtaç ol. lor. 
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~~ 
:ktısadi kalkınmamız ve tabii 

servet kaynaklarımız 
fımlt KAiıt fabrikasının eskt miıdUrii ~lehmet All KAiıtçı ta. 

rafınd11n bu adla küçük, fakat faydalı olmak bakımından 
bli>ük bir eser nc-ıredllmlstlr. J"serİn ayhlannı ı;e,lrlrken 
insan birçok noktalnrda durup diisünmr.k lüzumunu duyuyor. 

1\I hmet .t\11 KAğıtı;ı A\Tupada kalıt miıhendlsll t tahsil 
etml , bu nhada ddden mlitrhasm bir uttır. Tahsilini bitir
dikten 'C ameli olarak ı;alı~mn dr.\Te i grı;lrdlktt'n onra \'Urda 
dönünre, o um n h nıınkas1 l'mum lildurü, ıonra lktınt 
\'ekili olan Ct'IAl r.arar'ın ~ardımı~Je hmlt Kôğıt fnbrikısını 
kurmuş ve mm ffaki r.tle Metmi tir. lklnd Dün ·a Jhırhlnde 
ihtiyacımızın lııı\iık blr kt~mını bu fabrika temin ctmtıtır. 
Fnkat, bir müddrt sonra, l\Jehmı-t A 11 KAiıtçı yf'nlı mlldaha
Jeler > iizlındrn isinden D} nlmağa mecbur olmuı1tur. Bu Jm·
metll miltrha~sıs ~imdi nelrdbe Klmnhıne inde sııda mad
delerinin tıh11ll gibi basit t lerle uğra51 ·or. Boyle bir mOte
hn sı tan kendi 11ahnsında 1 tırade dmemeklltlmlz ciddi bir 
ka}ıptır. 

Çan Kay Şek 
o\Ju a 

Yar ım is iyor 

Hıfzıssıhha Enstitüsü 
işe yaramıyacak mı? 

Dün il Genel Meclisinde verilen bir takrirde 
bazı iddialar ileri süriHdü 

tı Genel MeClisi dün de ekim r sene personel masrafı için de 36() 
devresi müzakerelerine proresor bin !ıra islt>nlyor. fs•anbul Bı:_Ie
Enver Berkmcnin başkanlığında diyesi bun.ın ıltı~dan nasıl kal
devam etmiştir. Dünkü müzııkr-ı kacaktır. Sonra hır \atandaş ş_u 
relerde U\•eler tarafından ~ apı. \ eya bu hastanede yaptırdığı bır 
lan tekllfİer alAkııh komisyonla· 1 tahlıle mecburi olarak para '!· 
ra ha\•ale edilmiş \ e kom is). on- riyor, Fakat biz bu ko~ko~a mu
ların hazırladıkları tutanaklar es esede hılmem hını:ı tüccarın 

'rü ül .. tilr ı \"e ''ahut dukkAnctnın numunesi-go a muş . J d" B 
Bu arada dünkil toplantıda nl bed:ı\·a tahlıl e ıyoruz. un-

üyclerden doktor Rahmi Duman !ardan ücret almaklığımıı IAzım
da Atatürk buh·arında inşa edıl· dır. Yoksa Beledıve buraya ı::Un· 
mekte olan Hıfzıs8thha mü esse- de bin lira 'eremez. . 
sesi için bir takrir \ICrerek bu Hultısa burada memleketın Pi· 
in~aatın gelişi~Cızel yapıldığını rası geli&iı:Uzel harcanmaktadır. 
\C• büyük masraflara müncer ol- Binanın ın3asının masrafını ~e 
duğunu bildirmiştir. bura)a bir veçhe \"Cril~esi !çın 

lllchmrt All Kıiğıtı;ı eserinde yalnız: klftıt mtwıuunu de
fi!, lktısadl vazil rtlmlzl ele nlmnktadır. nıilangıç ktsmında 
diyor ki: "·urılumıııtı :rararlı cereyanlardan korumak, balkı
mınn hımınınu savunmak irin t:t'ı;lm kohylı ı, iı ııah:ılan 
sağlamak Uıım 't' t'n t'Sllslı ~arttır. Tarihten evı elkl d" lrler
denht'rl :rengin mcdrnl etlrr fı kırmı~ olan vatanımızın hrr 
tarafında mc\Cııt çr~llll nlmeUr.rden modem tekniğe uygun 
m totlarla fa} dalanmağı sa•ıamak ml'seJe)i bizim memlekette 
faıJa,ı le holle kira "t't cılrhtlr .• 

Si.ırnrl l edek ı;ubaylar geçerken 

Talpeh 21 - Bu sabah 
tertip cttii!i basın konfe· 
ransınd:ı bevanatta bulunan 
l\larcşııl Tchan~ Kai Chck, 
belli baslı Batılı demokra
silerle Birleşik Am~ı:ı.:a
nın. hııgtinkll m,i,.adclcre 
komUnizme karşı milsterek 
bır ccpııc teskll olunacağı 
hususunrla t:ıak \ e Orta do· 
gu mcm' kellerine bir temi· 
nat vermeleri ve a~nl za. 
manda bu memleketlerin 
okonomikdni ' !ah lmk1· ı 
nını elde etmeleri !cin on· 
!ara 'ardım edılmesi ge
rrkti~ini ~ö' lemi tir. Takrirden başka şifahl izahat yllktek medislnlıden bır heye. 

da veren doktor Rahmi Duman tin seçilmesini i5tiyorum. • 

luharrlr bundan sonra hahnn.ıı ıeJen bazı lmklnlın 11-
ralıyor. 8unların bıılıral n &unlıırdır: l - l'urttakf altın ma
denlerinden istifade, Z - Orman 'c kA!ıt sanıı il, 3 - lteçl
ne \e trrementl nıhu, 4 - Sap, nlilmlnylim, ıulfnt, 5 - Balık 
ve denlL mnh ullut, 6 - Af)on, 7 - Lin)ltlerlmb .. 8 - Ar
tıldardnn fa)datnnmak. 

l\Jchmet Ali K6 ıtçı bu mevzulann ht'pslne bü)iik bir b!J
ı:ı ile trmas ediyor, bu arada Hatlcfn dolması, Sımıun limanı, 
ı;ırnn) t l~leri lbl mııhlelir meselrlcrt de ele alt\'nr. ltcrkt's, 
hllhı!ssa iktı11dt meselelerle meşgul olanlar irin faydalı bö)·Je 
bir e er ~ aıdığından dolayı Mehmet Ali KAğıtçıya te~t'kkUr 
etmek bir borttur. 

Enis Tahsin Tir 

Süve,rşte ~ıkan 
isyan bastırdıh 

GI. Necip, Sudan meselesini lngiliz B. elçisi 
ile müzakereye başladı 

rarlt B11~4'!16 A/art1t 

Kahire, 21 - Buı;Un El - Mıs- kert bir mahkeme tarafından 
rt gızet si tarafından yayınlıınan )'argılanacaklardır. 
bir haberde Süvryşteki fnglllı Kahlrr, 21 (A.P.) _ İngiltere 
kuvvetlrrl orasında lhtllıH tıktı- bııglin l\Iısınn asker! lideri Bae
ltı ve bu yllıden, mUsamcdeler hakan General Nedbe, Sudanın 
olduğu blldirllmektcdir, istikbaline dair iki memleket 

Gazde tarafından hAdlsenln arasında uzun znmandanberl u. 
tar ıl~tı ıo~ le bildirilmektedir: rllp gidrn ihtilnfı resmen milza. 

İn ıUz kuvvcUerlnc mensup kerc>ye hazır olup olmadığını sor 
blr kısım subay \C asker komu- muctıır. 
!anlığa memlcoketlcrlnt'I if l'JI :Bihli[illlWııe göre bu konuda 
hususunda takptc hulunmu hr ı ciple fng\1 err.nln Kahire bU. 
ve bu tall'p reddrdllmiştir. ııu. ~ilk eltisi Sir Ralph Steven on 
nun llzrrine, mrmlekctlcrinc dön nras~nda uıun bir J[orü5me Ct're
nıek istryen subay ve askerler, ~·an e•mı,, ı:erek Sudan gerek dl. 
komutanlı •ın rmirlrrlne itaat et- ~er lhtilfıflı meseleler ele alın
meyerek verllrn vazifeleri yap. mıştır. 

mamıslardır. Komutanlık tn~ahn Da$1ıakan 'eclp, fnı:illı eltisi. 
dan ı:rrekli inubatt ledbırler nl', BUyUk Britıınyanın resmi mil 
alınmak istenince lhtllfıf pntlal- zıkE'relere girişmek hususundaki 
vermiş, ''e bugün komutanlık ta- tekhfini bir haftaya kadar ce
rartarı kuvvetlerle mcmlrketlc- \•aplandıracal!ını ve bu mUddet 
rlne dlinmek isteyen kuvvetler tırfında, meselevl Sudanlı istik. 
arasında milsademelcr olmuctur. IAlci lider Sir Abdurrahman El 
Neticede, isyan eden kuvvetler Mt'hdt ile halen Kahir de bulu. 
teslim olmak mecburiyetinde n.an di~er Sudanlı parti ıefle
kalmışlardır. Hepsi )'akında as- rıvle ele alıca kaydetmiştir. 

1.S kilo eroin 
A cılt1 I' 11r-•nıı1 1 

ı Btuııu 7110 zo '191 Şehrimizde yeni bir kUlllyetll 
ıoo t>oıar teo 50 2 ° ao miktarda eroin aalı~ı f~I meyda. 

eçirildi 
100 1'ranı;z Frııırı o 110 O.llO na çıkarılmı~ır, 
ıoo ı.ıret • ".eo ".so H'dl 1 

a ıın n tafııllfttı 18ylcdlr: ıoo lnıcre hanrı e4 01 u,oıı Sabıkalı erolncllerd!"n Nezir 
ıoo norlıı '9.11 •

4o 
79 111 

'
0 

Sllrme \'C Valdl'hanlı Mehmcdln 
1 oo Rıtcıka traıırı eııo 11.llO ü 

1 son g n erde yine fnaliuete geç ıoo l>rahmı ı.ne ı.8711 tı~ı ö~ . ~ 
ı; t;renılrrrk, Emnlyrt Ko~ak. ıoo t'tkoııonlı: nr. r; so r;.~o çılık Büro undan Ce\'at Do~u, 

Yeni Yedek 
Subaylar dün 
Diploma aldılar 

<B1151 1 incide) 
inandığını ifade etmlsllr. Mtitea 
kiben okul ö:retim kurulu baş 
kını yarbay Şeref Ör.dilek ve 
okul komutanı albay Hü~nü öz. 
kın gllı:e) birer konuşma yapa
rak gençlere muvaffakiyet le· 
mennisinde bulunmuşlar: astrğ 
menler adına .l\l. Ali İkiı:cr de 
bu temennilere teşekkür etmtş· 
tir. 

.l\lera~ime, okul birincisinin 
vıış kütüğüne an'anevl pl~kayı 
ı;aıtmasıyla nihayet verilmls \'e 
da\'ellıler haı:ırlanan büfede a· 
ğırlıınmışlardır. 

Diğer taraftan ~ehrimlzde bu
lunan Uçak!!avar ve Süvari o
kullıınnda da dün birer mera. 
&im yapılarak 36. ncı dönem U· 
caksavar ve süvari yedek asteğ 
menlerine diplomalan teni edil 
nıfştlr. 

Bu dc\Tc, uçaksavar okulun
dan 199, süvari okulundan 50 
yedek subay mezun olmustur. 

Diin gece saat 21 de şehri· 
mlzdeki yedek subay okullarını 
bitirıın ~f'!dek asteğmenler tara· 
fından radyoda konuşmalar ya. 
pılmış \'e radyofonik bir temsil 
verllml~tir. 

GI. Wyman 
o ada 

Konya, 21 - Yakındoğu NA
TO karargfıhı komutanı General 
Wyman bugün uçakla F.rznrum
dan &rhrimir.e gr.lmlş, ha\'a mey
danındıı İkinci Orduya mensup 
grnprııller, Vali ve Amerikan su
bayları tarafından asker! mrra
simle kar~ılanmıştır. Gcner:ıl Wy 
mın Ordu komutanını, Valiyi \'e 
Belediye başkanını makamında 
ziyaret etmiştir. Bu gece şerefi. 
ne Orduevinde bir ziyafet vcril
mistir. Belediye başkanı tarafın. 
dan kendisine Konyaya alt kıy. 
meuı bir albüm takdim edilmiş
tir. 

General Wyman, bir mllletve. 
kili tarafından Koredekl Türk 
askerlerine alt bir suali liÖyle ce-
vaplandırmıştır: 1 

•- Korede çarpışan Türk tu. 
gıyı Atatilrk'den kopmus bir 
parçadır. lirr pıırranın bilyUk ve 
tarihi bir kıymeti ''ardır.• 

General Koredeki tugayımızı 
övmüı.ı ve takdirlerini izhar et
miştir. 

-!l)O t ... o ıı:ur 64 ıı so 64 ı 2 ~o Adnan Guneşo~ltı Vedat Aklık, 
F.SllAl\I \'E TAHViLAT Ali Oktav, Veldct 'tarafından ya. T'İİt'İİll 
~ 7 FAtzı.t TATI\'lı,um pılan sıkı takip &onunda, bu a

damların Pıyprlotl caddesi Diz· BıTu • Enıınım 1 ıı.OO • T ..... •ı ""t 6ıT11 • Enunım ıı • ., tUO darm• sokaktaki Kndrl Gt'cevıt- CŞfi1 a 1 
mazla Gr.dikpaea F.sircf I\emalct-uu I>tmll"70l11 1 2& &O ~ 

lhı Dm•mıtıı II 24 u tin Camii sokak 12 numaralı ev· 'Dünya TiltUn teıkilltı Hazır-
uu De.::ı!rToJu m 2' 1o de oturan Sadettinln evlerine hk komitesi dün sabah Tekel ge. 
l! ı lıadufa r :s &O girEirı tlıkk!ıklüarı tesblt edllmletır net müdürlliğünde toplanmıştır. 
, 0 \'YI.' ı g n Sadcttlnln evini' Küba \'e Brezllya delegnlen· ha-ı.ı il l! dafaa It 2' O l b k " 
,, 8• ,·apı an as tnda r.rolnler mry- riç aza devletlerden 13u ·· frtlma-""1 lJ ll&hfu UI ~1' u d k 1 • 
ltuıı l!udataa iV H 65 ana çı .arı ınca, Sadrttinln ka- da hazır bulunmu~tur. nu mem-
.,,- rısı Nedıme ~unları ılhlcmlştlr: lckctler liUnlardır: Almanya, Bcl-...,.,u Baııtaıı I 22 ' 0 B 1 bl [ 
• «- un arı z m cve Ne1lr "İka, Kanada, Amerika, Fran•a, -:_932 Ziraat B. il 112 50 ti k h k ~ ~ 
--:----------·- ge rercı ta la urusu, pire tozu Yunanistan, Türkiye, Hindistan, 

....Z. 6 FAiz1.t TAJl\'if,J,ER olduğunu sl)yJemlstl.11 İtalya, Japonya, Hollanda, Şlmaıt 
041 Dem ryoltı 111 00 Dundan başka Slrkcıci J?arınd:ı Rodezya, İngiltere. 
li:aıhnına ı ııı oo makaı;çılık vap:ın Sadettinln ma- Başkan, Amerika delegelcısl 
li:aıtıın~ lI ııı os ka~çı ku!Ubeslnde de bir kilodaıı Dr. Hudson kısa bir hitabe ne 
kııtııııma ıu 11190 faıla eroin meydana cıkt-rılmıs· celseyi açmış, başkan vekili Türk 19

'8 tsı naıı I uı 90 tır. delegesi Kenan Yalter ilk 6ÔZÜ 1
hs la• 'hau u 11ı 90 Bu suretJe ele grçlrilen 2.5 ki· alarak, delegelere hos geldiniz 

-...!!•~ taı "huı 1 ıo 90 lo eroin müsadere edilerek ero demiş \'e azayı Türk hükumeti 
., ,. inciler hakkında takibata başlan adına seHımlamıştır. -.!!.,_5 FAlzı,t TAHViLLER 
l:rra 1 25 50 mışhr. llazırlanan gündeme göre ön-
11haıı: retı ıı.ı . M dafaa 23 50 Ritcı Hayworth'a aşık ce usule ait mevzular görüşUI. 
kra ..: ı"•ı D Yoıft v ııı 20 f k milş \'e toplantı nizamı tesblt 

" ~ O an şar ıcı olunmu.rtur. Bilfıhare A~o;terdam ıası Talı..- ıı ı051S "' 
tg• "tadrlt 21 (AP.) - Diln Nnv kararları etrafında hukuk! ve ''

2 
Z rtat Bınkuı 111 ıoı AS 1' " 

ıo 2 ~·orktan uçakl.a burıya gelen ta teknik görüşmeler yapılmış, cel-
-...::· Z raaı a ıv ıoı ııo " 12 30 d · d"l · t' ·~ - nınmıs Amerıkan ıarkıcısı Bob se . a tntıl e ı mıe ır. ~f Atzı.t TAllVIU.ER Sııvage Ritı Hayv;orth'la evlen· ö:Iedcn sonra tekrar toplannn 
~h..- ı ıo2 ~0 mrk arzusundadır. Bob Savagc komite çalı§malarına devam ct-
~ANR nissm.ımi eıtrer Rita Hayworth Ali Handan miş, teşkiltıtın kfıtlpliğine Alıduı. 

ıı ı; ı. !ah Serveti, raportörlüğe Fransa 1 tılru Blnlr. 2•0 oo ~ rılır~a onunla e\·lcnece6 im de mümessili M. Collier ile Şimali 
; narıı.111 ?\. u so mektedlr. Rodczyayı temsil eden İngilb 
'l' •ı>ı l\redı 13, 12 10 Asıl ismi Robert Klmbrough delegesi Mr. Todd'u seçmlstlr. 
4· .. r~(aret 8, şıo olan Eob Sa\•aı;e gazetecilere Seçimden sonra statlllerin ma. 
h rk ~ :

1

ın•nLo ·~ ~~ \•e!'tliği dem"tte • Rita Hay- il hüki.imlerı üzerinde müzakere 
o, 1 1ı ·~rıneııluı 2 00 worth'a Izdi,·at t klir etmek ar- ler yapılmıştır. 
Ob ra n 'Aııa zusu ile yanıp tutuştuğunu• a· Komite toplantısına bu sabah 
~ ı.u ıı. ••• Ld. "> 

00 
t r deum edilecektir. - .... t12 oo çıklam1ş ı • 

BAŞMAKALEDEN DEVAM: 

a r 
1 

e 
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fık, muhalif, milstakll gazetecilerden mürekkep hc)rtle, bir 
denıokrnt iktidarının de!iil, milli bir Türklyenin temsilcisi ro
lıinde görünebildi. 

Adnan 1\lcndnesln sahip bulunduğu şah~iyetin, milli kalkın-
milmtz he ahına arzrttigl kıymeti, yabanrı hlr ~lemin çrr

çrHsl lçlndr, yakından seyndrrkr.n, iki noktn iiırrlnde dıır
dum, RlrinrM, kırk encde &~tığımız ml'rhıleler hakkınılaki 
iftihar lıl. sidir. th 1 mcrh~leler ki bunlarda bil hacca Ata
tiirkün hbmrt lıl srsl büyüktiir, fakat diğer nkr. df'\ lrt ndam
Jarımızın da dcrl'ce derece pa~ lan 'ardır. Xetir.e ltih:ırh lr ele 
uliı 6err.f, Turk milletinin olgunluğuna " )iiko:ck mrziyetle
rine aittir. 

fkinri nokta ı:uılıır: Adnan l\Jrnclrres ç:ıpında \'e istida
dında insanlar bir millr.tln eline hrrglin grçmr.r. RCi\'lr. lnc;an
lanlnn milli sh•nı;ctl' ait ''Üksr.k gayclrrin lılr Aleti dlyr hamt 
clt~reccde istif;dc rlmrk,. hunları kiirkiirüne lıarcamamak, yÖk 
elmrınrk Hlzımılır. Kendllrrlne dıılkarnkluk l'fmryt'llm, hata. 
larını ~ fülrrlnc kar~ı sii~ lryrlim. trnkiılin fımlalıınndan sivı>
st lidrrlrrimbl mııhrıım hırakm:ıvıılım, falıat B\ nı r.ıımancln 
kfü:mcktcn \'O nazari \e mrnfl tcnkiılıten ha kn ~ollar da ara
'alım Adn:ın l\Jeııilrreslerl krnıli shast mıılıltlerlnln dar hn
~·asından, hıılt'ıskfırların, ''ehlm hüvii"h le lıa~lreti bnğlnyanl:ı
rın baskmndnn kurtaralım, mlllf hlr f•birliğl sahıı•ının r.lnde 
''e ft'rnhlı h:ı\'nsını kendilerine tnttıralım, hunıın hnlZına k"n· 
ıUlrrlnl alıstıralım. Gökte bin 'lahmettr. ar:ıılıklannı yerde nrık 
bir kalb ı;ayesinde kolayca bulncalilarını kendllel'ine giist"rc
llm. 

B:ınn T ondradn lille geldi ki yrnl Tiirlıi ·e, artık bir rfö.-:ı, 
IJlr h:nal, hlr tasn\'\·ur delHlıHr. mr.drniyelln kor~ı~ındn bii

tün glizeıııır:ı \'(' asaleti ile yuksclen bir hlnaılır. nete hr.plnıb: 
bunun salıiplrrine ,.e mcnsuplanna yakı•arnk ''e U:ı.ık olacak 
şekilde harr.J.rt eıtelim, o zaman bina)ı gözlimüzdcn gbJeyrn 
ı;lslrr dt>r~at dağılır, biil iin n rınrı limlller felre u~rar, Yt'ni 
Hı ileri bir medeni \'Brhğın frrahlığı hrplmbi birdrn sarar. 
nen 5ıınu ldılla edivonım ki medeni ''ftlirrlerlnl ,.ıiirenıcverrk 
hlr hale gcll'n bazı garp mrmlr.ketıerlyle niibrt ıfrğlstirmrk 
5tı!"('ti) le medeniyet le insanlık Alr.mlııde asil bir öndi rolii
nün erefll sahipleri kesilmemize hiç bir harici mftnl i\almn
mıstır. 

Sırrı Day 
Vefat etti 

Eski Trabzon milletvekili ve 
Bayındırlık Bakanı Sırrı Day ve. 
fat etmiştir. Sırrı Day bir mua. 
dettenberi tansiyon yükFekliğin
dcn hasta bulunu)ordu . 

Ahmet Emin YALMAN 

Topkapı 
,. 
arayı na 

Hırsız girdi 
Topkapı sarayına ait olan çı. 

nill kö~kte evvelki gün bir hır
~ızlık Mdi;esi olmuştur. Çlnıli 
kö~kUn Gülhane parkı torafından 
pencerelerini açarak l~crıye gi
ı en hırsızlar. tarlht kırmeti haiz 
iki şamdanı çalmışlardır. A)Tıca 
kapı tokmaklarını da &öken hır-
6ızlar kaçmıstır. 

Bunların daha başka seyler 
çalıp çalmadıkları henU7v te!bit 
edilmemiştir. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

Katil İlhan dün 
Teslim oldu 

demiştir ki: Rahmi Dumanın hu takriri üye Hava kuvvetimiz ·- Duraya doktor Fedon, ben ler tarafından da tasvip edılmlş 
\'e diğer bir üye arkadaşımla l:il· ve netic<:'de d'lkuz: I.:ışllik bir tah-

Takvl'ye edı'lecek tik. Gördiiğümüz vazi)et hakika- kik heyeti seçilmiştir. 
ten içler acısıdır. Daha kapıda~ Bundan sonra dığer maddelt>· 

< Bnsı ı incide> girerken burasının h için değıl rin ı:örfi&ulmesine geçilmiş ve 
!emiş ve sözlerine şunları iltıve de gösteriş için yapıldığını der- demir tekerll"kll arabaların \al
t'lmı~tir: ıTurkhel:.l ziyaretimde hal hükmettik. dırılması hakkındaki komfo;yon 
Türk hava kuvvetlerinin lak' iye Ancak dort du,·an ve k~lorlfer tutanağı gelecek toplantıya bıra
si ile hava mevdanlannın mo. tesisatı yapılan bu bina bın met- kılmıştır. 
dern ~ekle sok~lması hususunda rehk bir saha üzerine ile d~~t 0~:: 1\tilteakıben Fatih rncdresele
müzakereler y:ıptım. Bu milzake rak kurulmaktadır.f ~m b1f e 

11 
irinden çıkarılan fılm depolarının 

reler mıisbct şckılde crreyan et· dar ~apılan rnazra 8 r ,m • temizlik işlerine ait bir binaya 
miştir. Turk: ha\·a kunetıerinın )'on üç .~ilz bin lirayı geçr·~~f· nakli hakkında fiyelcrin vt'rdik
takviyesi esas gayclerimızden Ben de ınsa.at yaptırdım. B: İ lcri takrir de uıun münakaşalara 
biridir. Daha fazla yardım yap· fa hesabı_ urdır. l\Irt~e .arey ve~ilc olmuı:ı, ı&öı alan üyeler 
mak üzere b:l!Un lmkftnları :ıra~ yilz lltı y~z yiydml 11fa üzerınden makamın Şehir meclisine sorma
tırmış hulunmaktnyız. yap.ar. Ytiz eli~ t'n ° 51 gene sar- dan nasıl tahsis ettiğini sormıı~-

MC'rkezı İzmirrle kurulmus o. (.cdıle.n, p:r: ~::be~~r~~;sa~e~~~ Jar \e tcnkidlerde bulunmuşlar. 
lan Güney • Do u kara kuvı. rt· kart'sı~ı dır. 
]l'ri karargahında yaptığım tet· lın;;z urur ~ mefrucat masrafı Meclis milzakerelerine saat 
kıkler, ~rar!a bir h:ıva komutan. 1 1 eçe~ :~ ~in lira •\'erildi. Bu 18,30 da son \'ermiştir. 
lı~ının ıhdn~ını zaruri kılmakta. ~..:.._ _ -----
rlır. Haz•r'a'.lı ,ım ecaslara göre 
fzmirde Gilney - DoCu kara ku\' 
vr'leri karnrgAhınıia bir gilney 
rl'l'.!U ha\ a kuwetlrri komutan· 
lıltı kurulması drrpiş edılmekte. 
ıllr. Bu komutanlır,a halen Ak· 
-!eniz mıntakası hava kuwetleri 
komutanı tayin edilecektir. 

Avrupa birliği 

Hakkında 
Schumanın fikri 

Cumhuriyet 
Bayramı 

Hazırhklarr 
.t ntara .lfdnft Yabancı basın mensuplarının 

29 
k' d b[} 

Ankara 21 - e ·ım e • d şerefıne verdikleri bır zıyafette n ara a konu§an Fransa Dı~isleri Bakanı tün yurtta ~utlanılac~k. olah~ 
Robert Schuman gazetecilerin Cumhuriyet ayramı ıçın şe 

< Rıı&ı ı incide) sordukları muht~llf sualleri ce. rimizde yapılmakta ~l~n . hazır
rinci, ikinci \'e ilçiinclilerlne he· , plandırmıs \'e geniş izahlarda Jıklar tamamlanmıs gıbıdır. _Bil· 
di~eleri \'erlldi. Piyadeden Ah· ~a 1 • t tün Bakanlıklar, D. P. nln ıktl· 
met Gliltckln Sakarya yedeksu· ul\~n:u: u~.Sch man bir Avru- dara ı;elrncsınden itibaren hü· 
bay okulu birincisi olduğund:ın · 

0 
er u, .. ' k d k 1 kumetın yapmış ve yapmakta 

yaş kütilğünc an'ar:e~i ı;i\'!)1 pa ordusunun! tesidlı h:k ·ı;ı 3 / olduğu itleri belirtir birer ra
çıktı. 1 andla~~.anın ınzasını emın e • por hazı;lamışlardır. Bu rapor-
Yedcksub:ıy okulunun bu dev- rı:ek ıçın •. ~~zı _Avrup: devle~ıe. ıar ba,Tamın devamı müddetin· 

re~inde Knrcve r,idecek asteğ· rın:n P?~~~k b~~ an~a·~~~f ~ 1:- ee Ankara ve İstanbul radyo. 
menlerin i 'rnlerı belli oldu ma arı .ı • ıza e . .1P e me • 1 a. • ıarında neıredllecektır. 
Bunlardıın Feridun Altuna, Ah· k.ındakı suale §O~ le cevap \'ermış Dıter taraftan Ba5bakan Ad· 
mrt Cömert, M. Acar Avun, HU- lır. nan ?ıiendere•in bayramı açış 
&e\ in Koc:ıo lu, Yn'lız t•y.sal ve •Bu taodfkten ~\-vel her ~eyın nutkuna çok önem vcrilmekte
Ercnmcnt Anar, GönillJU, İshak bltm•ş olması mu lak surette l~- dır. Ba.sbakının bu nutkunda 
Kohcn, CelAI Ca~lar. Üstün Üs· zım gelmez. Ancak, politık hır fç polltıkada parti münasebeUe
ti.inda~. Mukbil Ozyörilk, Avram blrlelime hakkındaki mUzakere· rinde dış politikada ve memleke 
Elevi, Kilmil Sor, Mehmet Şah· lcrln, askeri andlaşman.ın i~zası timizın bııiilnkil durumundan 
lan, Bekir Şen ocak ''e Ereli· sıra~ında de~ey;ın. edılmcsı ge 1 bahsedeceği ve yapılacak _batı 
mcnt Acar d:ı kur'a ile se~ildi· rektıği kanaatındeyıı.-. önemli lşlerı haber vereceğı bil 
ıcr. 

1 
A\orupa mlldafaa camiası and· dirilmektedir. 

I\oreye g!deeek genç asteğ. lacm:ısında bazı mlitemmi~ gizli Aldıeımız malQmata göre, bu 
menlerimiz muhtemelen tayya. noktalıır olduğu hakkındakı şayi- ) ıl yapılacak geçit törenine A· 
re ile gdnderilecektir. ala. hakkında fikri sorulan M merikalılar tarafından verılme· 

General 1 and 
( n:ışı 1 lnridel 

Amerikan nskt'rl yardım heyeti
nin (JAl\IMAT) bazı toplantıla
rına iştirak ederek bu hususta 
malumat edint'cek, Ankara höl
geslndeki Türk n~kerl okullarını 
ziyaret edecek ve miltcaktbt'ıı 
Balıkesir \'c İstanbula hareket 
edecektir. Generalin cumartesi 
gllnü İstanbula gitmesi muhte
meldir. 

Misafirlerin .. 
Onünde cirkin • 

Bir hadise 
Belediye tarafından geçen ak

ı;am Tııkslm gazinosunda misafir 
Yuı;os1av bckdı~ ecilcrl şerefine 
\'erılen ziyafetin sonuna doğru 
Şehir mecli,ı azalarından Dr. Se· 
dat Kumbaracılarla Eminönü ilçr 
başkanı Nuri Atılı;an arasında 
hit yüz!lndrn lıır hAdlsc çıkmış 
\'e Sedat Kumbaracılar, il idare 
kurulu u~elcri ile beraber oturan 
Nuri Atılgaoın masasına gr>lcrek 
kendisine bazı çiı-k[n isnatlıırd:ı 
bulunmuş ve gürUltU ı:ıkarnı•ş· 
tır. Salondn oturan mlllı>tvckil-

Robert Schuman «Gizli anlaşma sine başlanılmış olan tepkili U· 

ların mevcut olmadığını.. belirt· çaklar kendi pilotlarımızın ida· 
miş \'e funları ilAve etmiştir: resinde i·tirAk rdeceklerdlr. 

cBıınunla beraber şu hususu Ba~ram mlınasebetiyle memle· 
da gözönllnde tutmalı)ız: bu gı· ketimize herhangi bir yabancı 
bl askeri mah'yetteki andlaşma. heyetin gelip gelmiyeceği hu. 
farın bir vasfı da, ihth-a ettık· susunda henüz bir malümat ve
leri bazı noktaların ancak bahis rilmem•ktrdır. 
konusu andlaşmaların yürürlüğe llgilıler N \TO komutanlığının 
girdikleri zaman açıklanabilecek resmi g"~itte ve törende temsil 
!eridir.• edıleeeğlni, bazı a!kt'rl heyet

Ruslann yolunu 
< Bısı ı lnddel 

ta ve altta, u~ köEede, çerçeve 
içinde: Rıı5brı açık denillere ''.e 
Orta Doğu petrollerine ulaştır&· 
cak her iki yolun da Tllrk ordu· 
su tarafından sağlam birer scd 
halinde kapalılmı~ bulunduğu 
bell~tflmcktedlr. 

lerin de gelmesi muhtemel bu
lunduğunu belirtmektedirler. 

Sulhi Garan 
İtalya Mısır Milli 
açı ı idare 

Derginin iç sayfalarından bir F; 
kaçı Türkiyeye tahsis olunmuş 
\ e ·Türkiye en fazla ltlmat edi· önOmüzdekl pazar gilnO İtal
leeck bir müttefiktir• baslıklı yanın Bari ~ehrlnde yapılacak 
makalede ezcümle ~öyle denil- oJıın ftalya • fısır milli futbol 
mlştlr: maçını, beynelmUel hakemleri-

• Türk • Bulgar sınırından mlzden Sulhi Garan idare ede. 
Kafkas) ıı eteklerine kadar uıa· ktl 
nan ve Turk ordusu tarafı~~ıın; ce ita~;·a Fııtl-ol Federasyonu dün 
tutulan bölgenin. NATO mu~a tel"rafla Brden Tcrbivesi umum r · · · · n saıtr)am halka· "' J 

aa zıncı;ının. e. 6 rl mildllrlli~llne mUrncaat t'derek 
nnı le kıl eltığı, en titiz aske bu mühim maçı Sulhi Gara111n 
t zmanlar tarafından dahi tes· . j 
1 ~ dllml bir bedahattlr.• idare etmesi ıçin talya ve Mmr 

Çeşitli devlet hizmetlerinde 
bulunan ''e tevazu, diirüslliiğü \'e 
nezaketiyle kendini sevdlrmls 
olan Sırrı Day'ın ölümü memle
ket itin bir kayıptır. Bu bakım
dan Sırrı Dny'ın vefatı kendisini 
tanıyanlar arasında derın bir 
te<'ssür yaratmıştır. 

<Rıışı ı incide) · leri Yugo lav bclrdiyrcllerlnln 
önünde cereyan eden bu çirkin 

dum. So ra, cUrmU meşhut ol· htıdiscyi bir müddet için örtbas 
mamak için 9.45 treni ile Anka-

1 
etmek i tcmışlerdir. Fakat il !da

raya kaçtım. Ertesi gün trenle re kurulu bu hnrekcti yan res
döndum \'c buraya 1:cldim.. ı mi sayılan \C' polıtık hir mahi· 

1~tıı~aled;, Tilrklyenln siyasi Futbol Federasvon'a~ın~n muta-
me\•kll ve Türk ordusunun a~· bık kaldı~ını blldlrmıştır. . 
kert değeri mufassal b'r tahlil· Bu suretle Sulhi Garın h_arıç
den ı:ecirildikten sonra, yatı) a tt- ikinci drra milli rnqç ı~are 
~u 51tırlarla son ,·erllmektedir: edE'n bir TUrk hakemi olacaktır. 
' • Ruslar şunu anlamışlardır ki. Bıl.indiği gibı bir milddet ~vvel 
ııla~ılmasını arzıı ettikleri açık Atmada ~ apılan lltısır - \ un_a 
denizlere ve Orta l'loğu petrol· ni~tan mllll maçını idare etmış. 

Merhumun cenazesi dün W1le 
namazını rniltcakıp Ankarad:ı 
Hacıba) ram camiindcn alınarak 
Asri mezarlıktaki ebedi istira. 
hatglhına tevdi edllmistir. 

Cenaze töreninde Halk Partisi 
genci başkanı İsmet ioor.u, Ba
yındırlık Bakanı Zeytinoğlu, Ba
yındırlık Bakanlıj!ı erl fını, eski 
ve yeni bazı millct\'ekilleri hazır 
bulunmuştur. 

Karısını öldüren adamın 

muhakemesi 
Dört ay kadar evvel Kuledi· 

binde, karısı Emineyi 6 yerin· 
den bıçaklıyarak öliimilne sebe· 
biyet \'eren Salıh Küçüğün mu
hakemesine d in 3 üncü ağırceza 
mohkeme~inde başlanmıştır. 
Duruşma bazı şahitlcrirı cel· 

bl için ba~ka gtine bır.' lmış· 
tır. 

Nobetı;i sa\·cı Şr\ket Arpak. ~·rt taeıyan bc'"lc bir topl:ıntıda 
tahkıkatı sılrııtlc ıkmal ederek partinin \l' mrmlekrtın şerdı\'le 
cürmil mc~huda yctiştırmiştlr. kabilı trlıf gıırmeyrrck Dr. Se· 
Katıl huı:Un ağırccza mahkeme· dal Kumbaracıları cv,·rlki J?lın 
sine se\kedllccektır. Suçun İS· ıl ha siyrt divanına sc' ketmıstlr 
lcniş tarzına ı:öre, s~ık hakkın Sedat Kumbarcıların iki gün 
da idam ceznsı laten:nek•edir. dcnheri alınan ifadcısi sonund:ı 
l>olmabııhı;c dnn "ti tahkikatı dlin bir karara \'arılmıstır. Bu 
Dolmabıılıçrdc hmnil Ulukan karara ı:ore Kunıbararılar parti 

isminde bır şahsın öldiiriılmc· den ihraç c1ilmıştir. ııu husu~ıa 
siyle neticelenen clnııyrtlr il kendisine de tebligat yapılmıs· 

lrrlne giden yolları kapatan ti. . 
Tiirk ordusu. aşılma~ı gayri 1 Cuma sabahı ftatı·aya gıdec!".k 
mümkün, f!"Cilmez hir mAnııı ha· olan Sulhi Gorana başarılar dı· 
lini almış bulunmıt:tadır.• lerlz. 

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

qtp 

Jpek Pa!ad 
5 5 ... , 

ı:ili olarak felırlmizde ve istan tır. 
bul dışında tahkikata devam e· 
dilmektedir. 

Cinayetten biraz evvel, helfı 
bekçisinin, İsmallln yanında ):ör 
düğü \e bazı kim elerln e~kali 

Or~eneral Şükrü K~~~;lı OTEL • LOKANTA • BAR. AME İKAN 
dün Amerikaya gitti Türk, Fransız: ve ltalyan mutfağının 

nl tarif ettikleri ~ahıs üzerindr 
durulmaktadır. 

.. eneral Şu' rU Kanı•Jı dün naı ı Nefis yerli ve ecnebi ıekllerlnln mahzen! 

Tahkikata ehemmiyetle 
vam edilmektedir. 

!\ara Kuvvetleri komutanı Or nadide yemekleri 1 
16 d'l uçakla Amnrikava harl'kcı 1 CGa,•et uygun fıııtlar) 
ctmislir Orgeneral Şukrü Ka l 2 831 

de na ti ı A ıııttrıkada bir müddet te ;..[lll!!!~~S!i!lrklı·'l!rıli,İl!!IOlrh1a1n111\ e•c•ıı•d1-t1e~1t1N1' nl!ll.l!ID•l!!!!!Tlle!!!!!:!!l!!!!4!!!!!!!!!!!!!m••• 
davi edilecektir. 11! 
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HER DÜDÜKLÜ TENCERE YEMEGİNİZİ PİŞiRİR ••• 

~VJ, 

ZAMANDAN VE YAKACAK:rAN 

EN FAZLA TASARRUF 

ETTİREN TENCEREDJR. 

• 
LEZZETİ ARTIRIR 

• 
BİLLURİŞ 

Fınconcılar 

Rıza Paşa Han 71 /2 

13a~lıca mutfak c~yası 

mağazalarında satılır 

... 
Avrupa GüıeHik Enstitüsü Doktorlarının 

lfrl1m.-e origantinl~ri 

DEFTERDAR ŞAYAK Ve ÇULAKİLERİNİN 
. "" 

TIP BAGLAMA SATIŞI 
Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden: 

Uzun yollarda 
her tUrlU 
nakliyat 
için 
J:n İyi$idir 

~~~:::=:~~~!11!1!!1191! .. !11!!1 .... !!l!!!!!!!!!~~~!!i!!!!!!~~~ 
Dl'lterdar müessesemizin uslü n 'asıfta bulunan şayak 

'e çuHikileri tip bağlama seklındc satılacaktır. 
t!. S. ROl' ' '· l'l.l:t:·n\ .\ \ ' daha fada .. ilomttre yapınaeın .. llar, ~e Jıw 
lbtilı. •Kır yülı.1.,rl ıilratle •e utalı. meHff'lere ıaııaıalı.tan mOtntllit (ula lıaareba 
tttirlt:rİM l.arıı lı.o,-malı. uur!I ımal edilmiıtir. ~ırttald dilqfuı dt1eD aayetlade 
ı:ı EETll-AY ı;olı. ur.un mOdcldda)&ıur, ı,· ı tekit. .. olay direblyon, emin fl'ea .•• 16.ra~I 
lı.alloı ıemia ed"'· Fl..Et:T'J'A Y, romorlı. ıelı.crlelı.ltri için mOkemıııel bit lbtil.tir. 

... 
• 

Çekoslovak K.OVO Maınulatı 
Tip bağlama satışının hususiyetlerine \ 'C alıcılara sağ. 

ladığı menfaat ve kolaylıklar;ı dair şartname İstanbul'da bu 
lunan mucsse emizin Yünlil Şubesinden tedarık olunabilir. 

' İsteklilerin 3 kasım pazarte i giiniı ak amma kadar sart 

MEMLEKET1MIZDE ÇALIŞAN HER KUVVETTE ve MUHTELiF MAR

KALI TRAKTÖRLERiN EKIPMANI OLARAK Kullanılmaktadır. 

namede ~ nıh teminat nkcesir.i yatırarak \erecekleri fiyatla~ 
rı kapalı zarf içinde Yünlü Şubesi Mtidiirhiğüııe bildirme
leri. 

Alacağınıı IChtiği göreceği i1e göre seçiniı ... 

~ PF. T markalı 
tetik pulluk 

Traktor di karoları 

Traktör ııulluldarı 
10 le 12 inçlik 2 1i \e 3 lil 

( 1 
Rinıork aralı:ıları 
Di kll pullııklar 
Kullh :ıtorler 
Jla\an tırmıkları 
l'ulhık uçları 
Pulluk t:ıht:ıl:ın 
Her nr\ i ziraat altt 
\'e mııklnclrrl 

'- _) 

Müessesemiz ihaleyi yapıp l apmamakta serbesttir. 
( 06 

l>oııcr Jı:ı)' an pulluğu 

Traktör nılbıcrlerl 

iLi"' YOLU il! Hll#f1 

MOTOR LiMiTED şTI· 
Türkiyede Umum Satıf Yeri : 

Takaim, Doğu Paloı altını o - Ttlefon: 82204 • 12205 - Ttlgrof : MOLIM • ISTANILI~ 
Ankara ve bkitehir'de: KOÇ TiCARET T. A. Ş. 

--------~~---~--iıi"ı~'~~~~==:=:===========::=:~~I~ Pirinç 11c bal.-ır cşynyı 
11arfolnıuk İ(İn 

• 
ZI 

Türki~e t"ınum ~Hınıes illıgi \ c i\lcrkeı atı~ Deposu: • • 
ıç n 

BOL 

YEDEK 
AKSAM! 

BOL 

YEDEK 
AKSAMI 

Gal. ta, \O) \oda (ad. Aı;op) an han kat 3. l"io. 8. Tclgr. adr: Ziraat İstanbul. Tel: '1106. 

,.,.: l - Rlr t blı: 

et 2 - J:a ıı. 1 - ( l:t. 

" .5 - rıanc. ~ - tı r 

'A 'a 

1 - Saf az 
' - ..... ~ -

, 7 -Ak 8 -

--·---.. OTOMOBiL 

l\z k ıll:ınılmış kl'leplr 
b r \'OLKSW \Gf'N ar.ıhı 
tll\ en fı tla s, t ıktır. 

Mur r at· Hucl on " ı. 
jınd:ı do emcd Z 'en 

T 1. 8'>777 

Ne İstersenl:ı: 
(\\.hat You Will) 
Komedi 2 Biılünı 
aıan: \V. 6hat •· 
ur• C·nlr~: o,. 
&'l Dıırlan !Salın• 

• to71n: llııhılıı 

r nllrııl Carıımba· 

daıı baa a her alı:· 

t"n aut :?J de Cıımıı. raıar mA· 

tlııı aut tam 11 dı Tt'don' •OZ111 

i. T \ "nL,, ımı.ı:uin;sl 
şı:nirt 1'İY ATROI.ARI 

Saat :?1 de 

DIL\::11 Ki :m 
1'1R1'1NA 1 

Yeni Ses Opereti 
Her aksam 21 de 
\'arnı.lar Aile 1 
Operet 3 Perde 
Çarşamba halk& 
Cumartesi talebe 

re tenzıllitlı ile I' ıat 
MatinelC"r 15 de 

Tel: 49369 

~ Dı.irı'/4rıın en ;;Üh;;;;;;;eı f,,z'fikli fenceresidır ., 
Tuı4ı•~t 5

1
1

1 
TH,ı10· . MÜNiP SAFRA \"t OllrAKL.ARI Cıçe~ Puan -'fO· f5frınhul • 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bankasından 

Ziraat 

Rankamııın .\nkara'dnld ı:enr.1 nıiidurluk hiııa-ı ıçın 
JOO • 110 be~gir takatinde bir Dizel fürktrojrn Grubuna 
ihti~aç \ardır. Ru i e ait teknik le idari artnamcler .\n· 
lrnrn'da I.r.rn7.ım ~Jüdürluğu ndcn, 1 tanbulda ela htanbul 
ubenıiı <Galata) le\:tllm seni indr.n temin olunabilir. 

'l'ı-klir mektuplarının 31 Ekim 19.'i2 t:ırihi akşamına J,, . 
ılar Ank:ıra'da B:ınkamıı lcuzını ınudiirlüğüne göndrril· 
mesı rica olunur. 

Ticaret Türk Anonim Şirketinden 
Şi.rk.etimiıin ünv.an!nın dcJ?isnıe i clola~ ı::ıiylc his-e sc· 

ncllermın de drğıştlrılnıt' ne lüzum hasıl olmuştur. His· 
sedarlarımızın ellerindeki hi~ e senetlerini yenileriyle teb· 
dil edilmek üzere Bc~otlu, Aliyon ~oknk, l8 No. daki !;ır· 
ket Ticaret .Merkezine makbuz mukabilinde te,•di etmeleri 
rica olunur. ID.\RE lHECI.iSl 

Kongreler Toplantılar 

'.l urk JtoloJı Kurumu 8ı$hnl .ından: 
l>emokrat l'arli Harbi~ e oca· Eıırumunnı un rıl ıl: oL\:an s " top· 

ğı idare kurulu başkanlığından: ıaıı 11 uo h ı:ı _ 1 l'uım tar h'nJe 

Oc:ığımızm senelik Adi kon. ı. anbuı t n nr• ,, tolo ı En> 

sı·e ı 10 11 952 pazar.tesi gUnu de as.dolu 1 aı r t: eı r ~ 
a:ıl 20 30 da \ ' C eks:rı~ et Olma. r ca 0 annr. 

dığı hıkdırdc ertesı 11/11/0521 c.C:rnElt : 
salı gunii ~:ıat 21 de orak loka- 1 .A ·ı , 

0 
- "• it T• )U11ı..1ftnJ& 

lınıle \'ıtpılacağınd:ın sayın ü,Ye· ı 2 .... ı. , 
• .. • • • • • - ı ont m nnı,a. rAJ)nru. 

lcrın teşrıflcrını saygı ıle dılc· • 1M 3 , . .. - •J ~ ı 1onttım knru u u · 
nm. ı 1 1 ı 

ı 1 
w.· 1 R k C ınl ( n .,, .. arıll lnUhıbı. c arc nurıı ıı as anı , ., .. ,,,. 1 ' - Gt.en o r :e ,.. ttbl. tr ıı mil• 

..,urcyya ..,uınnu 

Raif Ferit Bir 
\'trem •e Dahill Hastalı lı 

ları Mütehassısı 

Muayenehane Bc:ikta~ 

l ram\'ay Cad. Ernnıyet San 

dıgı \anında No. U, 1'cl: 1 
843YS, Muayene 17 19.~ Ev 
" alı Konağı Cad. No. 33 
Bas:ıran Ap. Kat ı ı clefon· 
a:i684 

"= "t 
DOKTOR. . . 

RIFAT iNSEL - -- - - - GC'~Ul~:'\f u ktrul, 
İınti~az sahibi : Sil\o/A KORU~ ı - Yoklama 5 - Hara mu.sa oldu?n tbd rdı Alide ve Bağırsak bıstalı• 

ı'\cşrhatı fiilrn idare eden 2 - Kongre rıyaseti dh anı se la anbııl en nda JeoıoJ Jı: .t~ılı.n °0
• ıarı, 8a!urun amelısatsı> 

\"azı ı ~ırrl le uı l\ludürü c:ımi. & - 1'ıpın·1 ıedavısl 
i\11:1.İıı \TNEIC 3 - İdare kurulu faalı~ et rap 4 -- idare kurulunun ibras~ı.- "'işıntası - ltumeıt Cı• 

\' ~1 \N 1\1 \TRA/\ J oru ile mali raporun okun 5 - Yeni idare kurulu seçimı J "'evin ~parl No ' fel: 
r 1 O \ I J\N) G:ızetecilık 'e l\lotba. ması, ) eni bütçenin tasdi· 6 - C st dcle"c seçimi ıı:u~~ 

acılık T. A. Ş. - İstanbul kı. 7 - Dılc:~ler. ,_ ., 

1 

vız . ZAN . OE' "'" 
CIZIP ve tıbıl rtl'~' 

lerrnden sır de ıstı· 

lıde edınız l(acl1" 

ouzelıgı11de r u ı u" 

Bu sebeple cuıb• 

arıu ede,, "'' 

olmılıdır 

VIZ•ZAN · DE r11" her 
tene uy9un renk lerı 
mevcuttur 

ı 

ORANGI: 
SCAFIL.ET 
RASPBERRV 
MAGIC REO 
CVCLAMEN' 
RO&ETTE 
CHERRY 

r 

1 

DİKK.>\ T : 'l'aklıtlcrıni alarak aldanmamaları fçıl'I -:ı 
~ ın muşteı ılcı imızden iıç lır alık VİZ·Z.\N-DE RUJLAıtl• c 
ahı kcn bunların hususi ambaUj içinde ve \·erem Sa~; 
Derncgının C~) kuruşluk bır.ıdrolu ile kapatılmış oıma5111 

dıkkal etmelerini rıca ederiz. 

GOLDEN ÇiKOLATA FABRIKASININ 

1'a) ın mıi~tcr ilerine miijdesi : 
Fabnkamızın bilthııum mamullcrinı: 

ÇiKOLATA 
KAKAO 

ÇiKLET 
ve ŞEKERLEMELERiNi 

Pel; yakında açıl•cak olan 

IS1'A~BUL SATIŞ )IERKEZİMİZDE : 
ıııl· 

Fabrika atış fiyatı ile almak imkanını <cağladığımttl tı' 
clırır yeni nıağoızamızın da sa \'i n müşlerılcrımizln emirltı'l 
rlaima amade oldu~unu arıederiı. 

GOLDEN ÇİKOLA':'rA I•"ARRİK,\S I İ stanbul 
Eminönü Çiçek Pazarı 2/3 Tel: 23108. 

iyi malın reklama ihtiyacı yoktur K. 
~~11!!!1!!!.1!~ TUVALET SABUNLAR! @l!i!iii!liiifl'" 
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Veni Oodge Otomobilleri ananevi Oodge kalitesi• 
nln timsalidir. Daha pahalıyı utılan otomobillerle 

mukayese ettiğinizde, Oodge·u aldığınıza ~Llkre

deceksinlı. Çünkü Oodge daha 'konforlu .• ~ daha 

eko11omik .. - daha fazla randımanlıdır . 

tecrübe edinlı, hıyral'\ kahıcaksınıı. 

, 

TKO 
Otomobil, La5tik ve MokiM 

Ticareti T. A. Ş. 
r,~sıııı 01;çss ı ııırsısı Nt. JS 

81240 8220 -Teıgr. Urf{O . ı,ta:ıbul 

- ·'W 

J:il! - .--~\ .. 

0cd1Mk 
. __ f!d'~ 
~$.( 'ha: 114· 



1 okat gazetelerinin 
tah lili 

iı. # 

,. 
· -~ ~ . .... . 

Tokat Belediye biı::ası 

rck:ıd:ı ait dosyamızda 23 a-
sustos tarihli <Tokat Po 

tJsı) gazcte1ilc :?6 ağustos t:ı-

rihli (Tokat Sesi) g:ızetesinin 

birer sayısına tcsadUf ettik. 
Bunlardan birincisi (bnğımsıı 

ga1.cte) işaretini taşıyordu. 1-
kinclsi (Hakikatin Sesi) şiari

lc ve (siyasi demokrat) vas
file çıkıyor. Her ikisi haftada 
iki defa neşredılmckle bera
ber, ayni günlere tesadüf ct
mcmeğe dikkat etmişlerdir. 
Böylece Tokatlılar, haftanın 
ekser günlerinde karşılarında 
m:ıh:ılli bir gazete buluyorlar. 

Harap. bir e 1hir ızla 

Pek büyük olmıyan şehirle· 
rimizde ilAn gayrctile günde
lık çıkan . ve birbirlerıle şid
dclli bir rekabet halinde bu
lunan gazetelerde ekseriyetle 
pek az emeğe \'e mahalli haya. 
ta dair çok az alakaya tesadüf 
ediliyor. Halbuki her iki Tokat 
gazetesi, hacim iUl::arlle küı;ük 
kıtada ''e iki sayfalık olmala
rına rağmen mahalli nl!ıkalar 
bakımından pek iyi işlenmiş-• 

ı lmar i i i 
Meşhur Tok:ıt kôprüsünden 

geçip ~bre :ıynk attığımız. 
ilk :ınd:ı sitl hummalı bir in
~:ıat faJliyeti karsılı:ır. Kendi
nizi yeni kurulmnktıı olan bir 
:;ehirdc rnnr.cdcrsiniz. Yapılan 

• iş, 3 kil.:ımctrc uzunluğunda ve 
~ehri bir b::,.c-t:ın bir tasa k:ı· 
tcdcn bulvardır. Bu bulv:ır, he
ııüz tarnaml:ınmamış olmasına 
rağmen 5chre baska bir ~chre 
vcımlştır. Tokat 5dcta yirmi 
ynş dah:ı gcnçlcEmiftir. 

Şehrin görünü~ünde bir inkı
lüp yapan bu bulnr, tamamiy
fo asfalt oltc .. ktır. Belediye bu 
işe 150 tin lira sarfetmekle şeb 
re büyUk hizmette bulunmı.ı~
tur. 

'fokatta, asfalt bulvarın ilk 
anda vcrd,ği iç fer:ıhlığı tatlı 
bir rüya intibamı yrpıyor. Çün 
kil nsıl Tokatı gJrdilktcn son
ra duyulan his yine hüzündür. 
Tokat, haraptır. Zı:man, Tokat:ı 
bir ~ey eklcmck şöyle <Jursun 
ondan bırcok ~eyler alıp gıt
nıiştir. 

dan baska a;rnca ~ehrin muh
telif yerlerinde ve mııh:ıllelcr
de Ettar, Oğulbcy, İğneci, Mıı
rul, Hacı:ıhmet, Kocakavak ve 
Buzluk ismiyle maruf iyi su
lar bulunuyor. 

Şehrin, çok ec;kidcn y:ıpılmış 
satl:ım bir k:ın:ıliz.aS)'On tesi
satı var. İleriC:cki ihtiy:ıı:lıır gö 
zönüne alınarak bir de yeni 
proje yapılmış. 
Tokatın 51 m:ıhallcsi vardır. 

BElc<iiycye kayıtlı motörlil yn,. 
sıt:ı adedi 146 dır. 

Şehrin yeni b"r hfü binasına 
ihtiyacı var. Belc!liye bunu 
yapmak için imkanlar araştırı
yor. Bir gclır kaynat! ol:ın 
gaıhane bin:ı"l 16 bin lira sar
fiyle genişletiliyor 

İn~aat: 
T okatta yer yer yeni inşaat cö 

rülmcktcdır. Çok harap o
lan fiehir ancak bu sayede sima 
dclfütircbikcrktir. Emliık Krc 
di Bankası burada blr fiUbe aç. 
mak üzeredir. Şehrin iman b:ı
kımından bunun cok faydalan 

B ugün Tok:ıtlılar fakir bir be- görülecektir. 
Jediye bütçesi ile ~chirlcri- __ K. A . 

ni imara kc:;ulmuS]ardır. Geçen ı T k 
senelerin ihmali onlara atalet değil hareket \•ermiş. Şehirci-ı o at 
likte her güzel tc~cbbüsten · 
hosJ:ınıyor ve bunu destekli- M •• • 
yorlar. Şehre, mcd~ni bir rnan- · 
zam Veren buJY:ır in~:ıatı bu gü 

1 

, uz es 1 
:zel hıırckctlcrd<'n biridir 

8 clcdiye: r okat mUzesJ 192G yılında ku-
rulmuştur. Selçuk eserlerin 

or i tir~ 
~:ızctclcrin ikisinde de Em-

Tokatta bir cadde. Arka plh da Tokat Kalesi görülüyor. 

1 

T okat belediyesinin bütçesi 
388.0ÔO liradır .Elektrik ve 

su i:;kri bclcdıyeyc bağlı bir 
işletme hnlindedir ve bütçesi 

den Gökmcdresede hıır.ırlı:ınmı~ 
olan müzedeki eserleri ~u su- 1 f' 
retle sır:ı.lııyııblliriz : ' 195.000 liradır. 

Elektrik: 

T okat ı~ık ihtiyacını halletmiş 
tir. 125 er kilov:ıtlık iki tür 

binle ~chrln rlcktrik enerjisi 
temin cdilmi~ir. 2400 abonesi 
vardır. Bu adet hrr gün art
maktadır. D.ğcr :;ehirlere na-
1.:ıran Tokat, clcktriği ucuza Ye 
riyor. Kılovatı 30 kurue. Kil
çiik sanayi bundan tenzlliıtlı o
larak istıfrde ediyor. Şebeke 
sağl:ımdır Şc•hir içindeki biltün 
tıhı;ap dircıklerin yerine dem.r. 
elen y:ıpılmıs yenileri konul
muştur 

Su: 
rok:ıt sclıri ı;u sıkıntısı d:ı çek 

rniyor. Şehre 15 kllometrc 
meımfrdrki Çordük ki\yündcn 
eynı isımılrki su Toknta geU
tilmiştir. tc şebeke de yapılmış 
tır. Bu şcbckenin bir kısmı 48 
lıaıı lirıı sarlıylc onarılıyor. Bun 

ı - Kıymetli mezar ve kita. 
brlcr. 

2 - Eski tekke ve tOrbe c:;
yası. 

3 - Eski giyim csyası ve di
fer etnogrnfik c~ya. 

4 - Para, pul, yazı ..• 
5 - Yazma kitap ve vcsika

hır. 
seramik e!erlcr. 

Ycr dC'prcminden sonra 121 
parça çok drgnlı c~·a ve me
zarlar maalesef Ankara Etno
grafya Müzesine bıldırılmıştır. 
TOKAT 
KİTAPLICI 
I(itaplık 5lmıli (Eski II:ılkcvi) 

Mi111 Eğitim binasındaki b6 
yük srlonn tasınmıslır. Bugün 
o35h i ynzma olmak üzere 
•2198~ e!ki hnrfler!C' .. GG5h ye 
ni harflerle ki toplamı ı945h 
kitap vardır. 

Kıtaplıitın ilk yeri; Alipaı.;a 
Cıımii a\lusundaki timdi mu
vakkithane ohrak kullanılan 
tek güıJü bir yapı jdi. 

Tokat'ın nüfusu 
Tckat vil~yctimitln toprak sathı, 11.193, nüfusu 387.457 dır. 

Kilometre mur:ıl::baı ba51na 35 kisi dü~rr. 
Toknt §ehrinin nüfusu 1927 de 22.390, 1935 de 21.271, 1940 

da 21447, 1945 de 20.078, 1950 de 21.700 dür. 
Vilfıyetin ikinci şehri olan Zilcnin nüfusu 1927 de 15.377, 

1935 de 15.lC.S, 1940 da 14.878, 1045 de 16.269 iken bugün 
17 .121 dcrccc~ine ,·armı~tır. 

Turhal ~ker fabrikasını ele geçirmek İ:lbi bir talihe k:ıvu
~an Turhal tchrinin nUfus harctcti şudur: 1935 de 5C87, 1040 
da 6043, 1945 de 8110, 1950 de 9473 ••• 

Tokatta nüfus §ehirJcre Ye köylcre şöylece taksim cdil
.mi~tir: 

Şehirlerde Köylenle 

Tokat 2 1.700 48.680 
Artova 1.732 33.226 
Erbaa 7.128 38.587 
Nıksar 7.640 36.281 
Rcşadiye 1 703 41.375 
Tr.şova 1.593 38.901 
Turhal 9.473 37.009 
Zile 17.121 44.347 

l'clıun C!t090 319.3GG 

ll'ık ve Kredi Bankasının To
katı:ı bir sube nçmı:sında ha· 
rarclll bir lis:ınla ısrar edıli
yor. Sivas ftlbesinın burasını 
ajanlık yoliyle idare etmesi 
kfıfi gôrülmüyor. 

Posta idaresinin burada bir 
bina kurmaktan vazgeçmemesi 
ve mc\cut eski karakol bina
sını ıslah etmek \'e kullanmak 
gibi bir fikre kapılmaması lü
zumu iizcrinde her iki gazete 
duruyor. Öyle anlaşılıyor ki 
Tokatlılar, eski karakol bi:ı:ı
smın Emlak ve Kredi ,ıbesi
nc ayrılmasını istiyorlar. 

Bu mevzu haricinde her iki 
gazetede çıkan yazıları güzden 
geçirelim: (Tokat Poc;t:ı5ı) has 
ta slm~arlarına çntarak esaslı 
tedbir istiyor, ayni gazete, 
Turhalda trenden indirilen 
postanın otobüsle Tokada gel
dikten sonra Cumhuriyet mey 
danında bır:ıkılma~ına, oradan 
at arabası veya hamalla P05· 
tabancyc taşınmasına, ı:ıtcn geç 
ı;clcn gazetelerin \'C mektupla 
nn bu yüzden bir kat d:ıh:ı .:e
cikmcsine ve ortada yava~lık 
ifade <'den bir manzara hasıl 
olmasına itiraz: 'edlyor. Yine bu 
g:ıt.:>tPnin 'kı~a blr J"':ıt:ıleı::ın
dc: •Türk gibi ba~layıp İngiliz 
gibi bitirmek• formülü üwrin 
de duruluyor \'C iyi başlı~~!\ 
sıtma miicadelcsi tedbirlerinin 
ayni hararetle sonuna rctiril
m<'sl lüzumu ileri sürülüyor: 
<Tokat Postası) Tevfik Fikre
tin ölüm yıldönilmü mlir,.::sl'be 
tile <Ölmez ş:ıir TC'vfik FıkrE't> 
b.:şlıklı ye (Mehmet Tok:ıUı) 
imzalı bir fıkra ile beraber bli 
yOk edibin <Millet Şarkısı) ad 
Jı şiirini neşrediyor. 

(Tokat Sesi) gazetesi, (27 
srnelik bir sınır davası) baş
lıklı bir yazı serisinde orman
cılar ve jandarmalarl:ı, arazi 
elde etmek maksadile ormana 
tecavüzde bulunan köyliilcr a
r:ısmdn cereyan eden mücade
le ve müsademclcrdcn sualli 
Ye cevaplı bir konu~ma şek· 
llndc bahsediyor ve bu yazı 

tarzile ihtiliıfı deşip buna c
s:ı~h bir deva arıyor. Ayni nüs 
hada bir daire reisinin, o dai· 
reye ait otomobili, belediyeden 
:ılınmış bir ehliyeti olmadan 
kullanması tenkid cdiliyrr. 
Tok:ıt gazeteleri, esas itlbarile 

m.:hnlli hemserilik gııyrctinın 
güzel ''e itidalli bir<'r ifade 
vasıtası tesirini yapıyorlar. 

Tokat Postr.sının sahibi ve 
yan işleri müdürü Necati Di
ren, Tok:ıt Sesinin sahibi E. 
Gürgcnç, y:ızı i~leri müdürü 
Yahya Paldan'dır. 

Zile'nin pekmezi 
z nenin ]eziı pekmezinin yurt 

ölçfisünde bir şöhreti var
dır. Pekmez.in nefasetini temin 
eden S<'beplerdcn biri, bu mu
hitteki füümün cinsinin iyi olu 
şu, diğeri de lıa11rlanı5ındaki 
itinadır. Bununla beraber pek 
mr:ı henüz iptidai şekilde y:ı
pılmakt.:ıdır. r!.Saslı bir ihraç 
metaı olmasına rağmen pck
mezellik bir sanayi kolu h:ılinc 
grlmcmiştir. 

Zile pekmezi kutular içinde 
bayük isHhliık mC'rkezlcrine 
Eevkcdilmektcdir. Yıllık istih
sal 50 ton kadardır. 

pekmezciliğin . bir kolu da 
(Kfünc) denilen cevizli 

sucuk irnalfıtıdır: Zilcnin nefis 
kümesi de çok :ır:ınılan bir me· 
tadır. 

Bunlıınn haricinde Zilcnin 
lcbkbi~i de mcshurılur. Yalnız 
ZilcclC'ki leblebici diikkanı 50 
kadardır. Zile. muhim mıktar
d:ı leblebi 1lmıç eder. 

• 

l o\\al'mn 
• 

isi 
Vali: Bekir Suphl Aktan 

' V:ıli Muavini: Nihat Karalb
rııhimgil 

Hukuk fşlC>ri Mildlirü: B:ıkl 
N ec:ct Kankılıç • 

Garnizon Komutanı aynı za
m anda As. Ş. Başkanı: Basri 
E \•ren 

j} J K.: Bczmi Altuntop 
f C. Savc.ısı: HiisC'yin Mutlu 

Dc!tcrd:ır: Abdullah Ça~la
yan 

Belediye Başkanı: Mehmet 
:Şahin 

Emniyet Müdllrü: Hayri Tok-
1ıöz 

Milli Ell Md : Necmettin Esin 
Li~e Miidurü: Macit Kar:ıku

r um 
Kız Sanat Okulu Müdiresi: 

.Ayşe Korürek 
Erkek Sanat Okulu Müdilrll: 

1smrt Kılınearslan 
Bavındırlık Müdürü: Faik 

Uf urlu 
Sağlık Müdürü: Rııfct Onur 
Hastrınc Baştabibi: Faruk 

.Ay:ınoğlu 
Sıtma Savas B:ıştabibi: Cen-

giz Yalçın 
Nüfus Müdilrü: Ziya Tur:ın 
Ziraat Müdürü: Bedri Siizcr 
Veteriner MüdürU: l\adri E-

S<'r 
Tekel B:ışmüdürü: Atıf Kur

olllıı 

Orrn:ın İs. MUdürü: Eyüp 
C ürtüncer 

T:ıpıı Sicil Muhafızı: İbrahim 
Oktay 

P.T.T. Müdürü: Kemal Dunı 
it Müftüsü: Ahmet Orhan 

C ürgün, 
D.P. Başkanı: SclfıhatUn Gü

l üt 
CJI.P. B:ı~k:ını: Ahmet İspirli 
Ticaret Odası B:ıskanı: Ah

ınct Uysal 
özel İd:ırc Müdürü: Hamdi 

Metin. 

,.. utjıaiöa pazar yeri 

Tokat 'm tarihçesi 
(Başı 3 üncüde) 

volmuş, pek kıymetli ve nfü.lide 
yazma kitaplar yanmıstı. 

B u hadiseden otuz altı yıl son-
ra Sııfavi hükümdrın Ş:ıh 

1smailin Anadoluya yolladığı 
Nur Ali Halife, Alevilerden de 
topladığı kun·etlcrle Tokat ü
t.erine yürümü~. kartiısına cı
kan Fcik Bey kumandasındaki 
dört bin kişilik orduyu boz:ırak 
Tokata girmi~U. Şehirde Sah 
İrnıail adına hutbe okutm~tu. 

Tarihlcrfr'nizde .Küçük kıya
met. adıyle anılan \'C 14 Eylul 
1509 da vuku bulan rclıdcde 
5chir yeniden harapı olmustu. 
Bir uımanlar Orta Anadolunun 
en mamur ve gilzcl ~ehirlcrin
den biri olan Tokat, :zelzeleler, 
yangınlar ,.e dahili izyanlr.r yü
zünden eski ehemmiyetini ya-

vaş y:ıvaş kayt,;: tmiş, 1663 den 
sonra yapıkr te~kilatt:ı Sıvasa 
tabi bir nahi).., :ıaline gelmişti. 
Bu tnribtcn on bcs sene sonra 
mutas:ırrıflığa çevrilmişti. Cum
huriyet devrinde yiJ5yct mer
ke:.i y:ıpılmıstır. 
E ski ,.e parlnk bir tarihe sa-

hip olan Tolrnt, memleke
te birçok kıymetli insanlar ye
ti~tirmiştir. On bc~inci am son
lannda ve on altıncı asır baş
J:ııında ilim iılcmine 5ercf \'C

rcn Molla LOtfi, y:ılnız Türk
lerin dC'til. lıtitün İslam alemi
nin iftihar 'ettili ilim adamı 
.Kemal P~ r:ıde Ahmet Şcm
tcttin, Tokathdır. Daha birı;-ok 

Her ,·ermek mümkündür. 
Fakat, o ıaman bu sfüunlar ka
fi gelmez. Kahramanlık tarihi
mizde en mumtııı. me,·kllerden 
birini is.ı:aI eden Ple\·nc'nin 

"1'urba1 Şekc.r Fabrikasının i' tcslıJcrindcn bir gürünilı 

~\)"'u~ "' ~" 
Hareketli 

'Felaketten sonra 
Gelisen Kaza · • 

Erbaa 
<Raşı G ııdda) 

maktadır. Erbacnın 3 yeni otc. 
Ji vardır. Hfıl binası bu muhit
te örnek sayılacak bir mUkcm. 
mcliyettcdir, Kazada 14 tr:ık· 
tör, yiiıtlcn fazla motörlli vası-
ta v:ırdır. . 

Ticari ve zirai hayııtında mii 
tcmadiyen artan gelisme ve şe
hir olarak inkişafındaki seri 
hamleler sayesinde Erbaa gc
lecC'k iı;-in ı;ok ümitli bir mu
hittir. 

~:anlı müdafii Gazi Osm::.n Pa-
mız da Tokatlıdır. Tokatlılar, 

böyle kahraman bir Türk yetis
lirdikleri için ne kadar iftihar 
etseler n:ı:dır. 

, Feridun FiiEıl Tülbcntci 

~ ı 

Kazası : Zile 
m:ı~ı 5 incide) 

z ne, büyiik bir istihsal mc;r. 
kc7.idir. B:ışlıca mahsulle. 

ri panc:ır, nfyon, hububııt, yu. 
murta, y.ığlı tohumlar \'e pek
mczdir. Türkiyenin en makbul 
ve inC'e af:>omı Z~k'lc yetişi. 
yor. Zile yıM:ı 7-10 bin sandık 
yu!Ilurta ihraç eder. (1 sandık 
t:ı 1500 yumurta vardır) 

Zilcnin en bilyük ihtiyacı 
bir hastanedir. Belediye bina.. 
mn ar!:ısını p:ır:ısız olarak YC
PİJor. in!'::ıat b:ı~lam:ık li7.ere
ılir 

27 senedir dcvlC'ttcn bir ku· 
rus yardım görmemiş .Zile, son 
yıl i~lnde bütün sahalnrda 3 
milyıın lira tutan bir yardım te 
mın etmiştir . 

Zılenin merkez.inde bir orta 
okul ve 5 IJk okul Yar. 120 kö
yün ekserisinde okul bulunu
yı;p-. Bu yıl 70 kadar köy de 
okula knvuc::ıc:ık 

zııe, tere kz;ıcıı1uin gayreti. 
gerekse de\ !etin yardım

l:ırile ;>•eni bir inki~af hızı ir;in. 
dedir. Pek yakın bir ı;clecckte 
bu hızın eserleri ve nimetleri 
Zileyi mürc!fC'h bir hale geti
recek ve o z:ıman Zilclı)('r u
ıun müddet ihmal edilmiş olma 
nın acısını unutacaklardır. 

Kemal AYDAR 

Niksai çok- canlı 
Bir muhit 

maşı s fnciıle) 
baş dönmesi, Nıksar ovasına 
inince yerini tatlı bir huzura 
terkedcr. Bu, nckahat anı gibi 
bir şeydir. 

939 %t'1zelesinde harap olan 
Niksar bugiin o halile bile ya
maca işlenmiş bir y:ıl!h boya 
t:ıblo ı:ibidir. Yeşillikler için
de cazip bir muhit. qaimt bir 
zelzele mıntakıım olOuğu için 
Yaktilc 3 - 4 katlı yapılmış o
hn evlerin bu son katları kal
dırılmış ve ·evler iki kııllı ha
le getirilmiş. 

Niksann clC'ktri~i 938 de Ça 
n:ıklı deresiııclen ttirbinle ener 
ji istihsal edilmek surctile ya. 
pılmış. Ayrıca motörlc takviye 
ed"Jiyor. 

Şehrin taısikli suyu yardır. 
Knsabnnın içindeki üc memba 
suyundan l~tif:ıdc ediliyor. 470 
bin lir:ı sarfılc üç depo ve §C

bekc yapılmı~. 
Ayvaz memba suyu \'C kap.. 

Jıcası bu muhitte büyük bir 
~öhret y:ıpmıştır. 

Belediye b!itr;csi 98 000 lira, 
elektrik işletmesi biltr;esi 38000 
liradır. Beledıye başkanı lfak
kı Kihtlr'dir. 

Niksnrdaki tnrihi eserler ara 
sanda Melik Danısmcndin tür· 
besi ile Kırkıı.lar ve Çörcj!ibü
yük tilrbelcri büyük birer de
ğer t.:ı~ımaktadır. 

To'kaf' ın ekonomik 
Ve zirai durumu 

<n:ışı 4 fiııcüde) 

97000 ton mahsul elde edılmrk 
tedir. 

Tokatın Nrrincc cinsi Uzüm 
ne!ıısctilc ~öhrct yapmıştır. 

McyvacılıRı fenni şekle sok
mak için baıı küylcrclc ziraat 
tc~kilfıtınca örnek ba~lıır tesi
sine b:ısfonmı~tır. Tarım Ba
kanlıt:ına ait 1000 dekanlık fi
danlık ou muhitte mühim bir 
ihtiyaca eevcıp vC'rmektcclir. 

Tokrıt muhitinde 200 köy zey 
tin yetiştirecek kabiliyetle gö
rülmü~tür. Antep fıstığı, inclr 
de yeti~tirllmesi mümkün gürü 
len meyvalnr arasındadır, 
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Cunlı bir muhit ol:ın Turh:ıldan bir görünüş 
~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

GOOO - YEAR Fcbrilcasınırt imôl etti§i Kamyon lôstiklerinin muh~lif fiyattı 
lftiz modeli mevc<ıttur. En ucuz lôstik az kilometre yaptığı için çok 
daha pohofıyo mal okJuğu bilhassa memleketimizde çok tecrübe edilmiltir.1 

Kamyon f ôstiği alırken iıinize en uygun modoti intihap için tecrübeli 

mütehossıslonımzın fikrin~ alınız. GOOD-YEAR'ın en yübek kaliteli•• en 
pafıofı olan ROAO LUG lastiklerini teCrübe ederseniz bunfann kilometre 
hesobiyfe en ucuz tôstila. ~olduklarını siz: de takdir edeceksiniz. 

OONYANIN HER BiR TARAFINDA 
',GOODYEAR LASTiKLERi (LE HER Bf R 
1 

.MARKADAN FAZLA YOK NAKLOLUN-

~p 

DUCU BiR HAKiKATTiR. 

M~leketin her bir toraftndald acente

leriınizden ROAD LUG veya diğw model-;• 
larde GOOO-YEAR lastiklerini Gfoyınız. 
-- -- - L 
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Tu 1 s 1 ve ., 

'ffiOd b:w $ehi 
CBıılı 7 nC'idc) 

Turhal şeker fabrikasında, 
ı;mumlyetle şeker fabrikaları· 
mızdJ ra5tgeldiğimiz ileri ve 
mürakabeli teknik ve hes3plı 
i'lctmecilik esaslarını fazla· 
sıle mevcut bulduk. Zaten bu· 
rası im!l5t, tamir ve b:ıkım im 
kln!Jn bJkımından Eskişehir 
fabrlkıısın:1 en yakın gelen fJb 
rfk;1mızdır. 

tup yaz:ırak, hata:;ını hatırlat
mış, Ulus da lls:ınını tevil vo 
tadile mecbur kalmıştır. 

Ekibimiz, Demokrat Parti bi
nasını ziyaret etti~i sırada ka· 
!abalık bir vatandaş grupılo 
karşılaşmış, kendilerllc memle
ket fşlcrf etrarındn uzun vo 
tatlı bir miinnkaş:ı ncılmıştır. 

f;'abrikll hakkıiıda 

Modern bir 
Şehir 

T urhal, kendi başına bir ma· 
mure olmakla beraber el· 

varda bulunan Turhal kasabası 
nın da arkasından s ü r ü k· 
liycrck modem bir şehir hali
ne koymağn başlamıştır. Bu· 
rnda-. her sene geçen yirmi 
küsur m;Iyon liralık mali ve 
lktısadi h:ıreket neticesinde 
şehrin nüfusu on beş senede 
iki misline çıkmış ve yerden 
güzel güzel binalar fışkırmış· 
tır. Turh3lda büyük şehirlere 
mahsus rok güzel mağaza ve 
dükkllnlara tesadüf edilir, ne 
aransa çarşısında bulunur. 

Eski şehir, şosenin üzerinde 
bulunmasınd:ın istifade edebll 
mek: üzere olduğu yerde kal· 
mış, buraya pek az yeni bina 
UJve edilmiştir. Bununla be
raber bu kısımda da muhtelit 
şekilde gelişmeler eksik değil· 
dir. 

ParU 
Münasebetleri 

7urhalde belediye Halk Par
tisini• elindedir. Bununla 

beraber, Halk Partisinin ma
hllli teşkilatına çok itidalli bir 
ruh hakimdir. Şeker fabrikası, 
adam tedarik ve bunlara kefil 
olmak b:ıkımından her iki par 
tiden ayni şekilde hizmet istedi 
ği zaman Ulus gazetesi, buna 
.Demokrat Partiye verilen bir 
imtiyaz s~narak, şiddetle çat
mış, fakat Halk Partisinin Tur 
hal başkanı gazeteye bir mek· 

.Raıı malümat 

T okat ve Turhal muhitinae 
biiyük bir lktısadl ve zirai 

hareket yaratan şeker fabri· 
kası 1934 yılında kurulmuş.. 
tur ve mevcut şeker fabrıkala
rımız irlnde en yenisidir. Ge
rek p:ıncar mahsulünün değer 
lendirilmesi, gerekse iş s:ıhası 
açmak surelile fabrikanın bıı 
bölgedeki ehemmiyeti çok yük: 
sektir. 

Bu yıl 300 bin tona yakın. 
pancar mnhsulll elde edilmiş
tir. Fabrika bunu zamanında 
işlemek, ve randımanı arttır
mak için bazı yeni tedbirler' 
almıştır. İşçi vardiyası üçe çı 
kurılmışfır. Bu sayede fabrika. 
kampanya müddeti içinde ve 
günün 24 saatinde faal halde 
bulunacak \·e günde 2500 ton 
mahsul i~liyecek ve yine gun• 
de 400 ton şeker elde edecek
tir. Yeni tedbirler sayesinde 
.kampanya mfiddeti de kısaltıl 

mış olacaktır. 

Halen fabrikada 2100 işci 
ç:ılışmakladır. 

Fabrika idarecilerinin hepsi 
işinin ehli ve kıymetli eleman· 
lardır. 

Turhal şeker fabrikasında b& 
raber çalışma ve hedefe be
raber varma şuurunun canh 
bir havası vardır. 

Fabrika müdürü Cihat Şeveıı 
müdür muavini Mehmet Ayde

mir, muhasebe müdfiril Ömer 
Suner, işletme müdfirii Niyın:i 
Talgar, ziraat müdürü Dündar 
Tekand'dır. 

alamıır ve §irin Niksardan bir görünüt \ \ 
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l'okatta esk kamllerden biri. 7.e lzelede harap ol:ıo cami şimdi 
tıimlr edilmektedir. 

Tokat'ın coğrafi 

duruınu 
T okat Hl, kuzeyden güneye lar mülayim, yazlar Kelkite na 

doğru gittikçe yükselen ve uıran aı sıc1k geçer. Cekerelı: 
"ı'eşitırmağın kollarından ibaret bölümünde bir yayUi ıklimi gö. 
bulunan üç basamak halinde· .ıe carpar. 
dir Vadiler arasırnlaki dağlık bö 

Kuzeyi kaplayan genel adıy- Iümlerde sert kışlar. iki met· 
la Canik Dağları denilen sıra reyi bulan karlar gôrülür. Se· 
dağlardan inince Kelkit ve Ye- nelik ortalama yal!mur ';{I Sm 
şilırm:ıkla karşalaşırız. En aşa· Yağmurlar batı rüzgarl:ıriyle 
ğı yükseklik Boğazkesende 210, gelir, b:ıharları. yağar. Hıııira-
cn fazla P.eşadiyede 850 metre na doğnı sa~nak halinde ya~· 
olmak üzere uzııyan Kelkit v5- murlar büyük seller yap.ır. Ya 
disi. Erb:ıa ve~iksar önlerin· zın akşamları denizden meltem 
de gPnişler ve :ılüviyonlu ova. rilzglrı, kışın doğudan so-
lar vücude getirir; dH!er kısım ğıık rü~lrlar eser. 
l:ırda cok d:ır bir. v!ıdi halin· IRl\1AKI.Am 
dedir T okat Hını Yeşilırmak ve kol. 

Ktolkitten sonra tekrar ara- l:ırı sular. Kuzeyden günt'ye 
7i yükselir. En yüksek yeri doğru sıra ile Kelkit, Tozanlı, 
«l!J45 - Bugnlı• da bulunan, Yeşilınnak, Çekerek akarlar. 
h:ızı k:ısıml3rda daralan, b:ı-:ı Bu ırmakların geçtikleri ye. 
yerlerde genişleyip yaylalar vü rey eğimlidir. Sağnak yağmur 
cuda getiren bir .sıra dal'!ı :ış.ı- zamanlarınd:ı sel yaparlar. Karı 
:rır., ikinci bir vadiyle, Toz.anlı (Devamı t üncüde) 

oka 
Orta Anadoluda Yeşilırmak 

havz:ısında kendi adını ta
~ıyan vil.iyetin merkczı olln 
Tokadın k.ıdim ve parlak bir 
m.izisi \•ardır. Şehrin ne zaman, 
nerede ve kimler tarafından 
tesis edildiği kntıyetlc malüm 
değildir. Tokatın eski adı Co
mana Pontica'dır. Şimdiki ka
Jcnın sekiz, dokuz kilometre do. 
ğusundakl KbmenC'k kuyünde 
kurulmuştur. Tokat bazı müver 
rihlcre göre, Jlititliler :zamanın· 
da mevcuttu Amısyıı Tıırıhi 
mi.1ellifi Htisamettın Efendi, 
fehrin Togayiller tarafınd:ın bi 
na olundu?ıunu ve zamanla To
kayıt adı ihtisar edilcrt'k Tokat 
halini aldığını yazaı·. Charlcs 
Tcxier ise, kuruluşun orta za
manlarda olduğunu ilerı sürer. 
•Tokat Vılayeti Sıhhi \'e İçti
mai Coi?r:ıfyası • adlı kitabın e
snslnrını h:ızırlayan ve bu mü
nasebetle birçok eserden ısti
f.ıde elliği anlaşılan Doktor ~le· 
ralc göre. Com:ına Pontica v:ık 
tiyle içınde kııla'>31ık, bir pana
yır kurulan ınühirn bir ticaret 
ve aynı zoın:ındn iki büyük ma
bedf ol:ın meşhur bir ibadet 
merkezi idi. l\Jabedin mukaddc; 
h5dimi ve kölesi ol:ırak çok 
miktarda ııapazlar bulunurdu. 

o rta Anadolunun uğradığı is-
tilalarda Tokat da mukad

der tarihini yaşamıştı. Pontus 
krallığı de\•rinde Tokat her ne 
kadar bu krallığa tabi ise de. 
dini reislerinin pek büyük nü 
.fuzu vardı. Mezhepleri Anaites 
idi. Zamanla tadiller ve ilave. 
ler yapılan bu mezhebe birçok 
merasimlerle beraber fuhuş cb 
girmişti. Hwistiyanlık Anado
luda yayılma~a başladığı zaman 
Venüs mabudesi namına yapı
lan böyle bir dinde kalmağı is· 
temiyen halk, Comana Pontica
yı tcrketmiş, mabetleri yıkarak 
bugünkü Tokat şehrinin ya te
sisinde veyahut imarında kul
lanmıştır. Miliıttan 'evvel birin
ci asırda dof!muş olan .SLrabon. 
h:idi5eyi bize şöyle anl:ıtmakla· 
dır: 

• lfrristiy:ınların tabiatlcrin..
muhalit ve cirkin gelen bir mcı 
hepten dolayı meşhur Com:ına 
şclırini terketmişlerdi. Putpe
re5tlilı: mezhl'plerinin IlırisU
y~nllra en fen:ı ve fıd)ba aykırı 
ı::örüneni merasim itibarile Ve. 
nus mezhebi idi.· 

Bazı Garplı müverrihlere gö-
re, Tokalın eski yerinı1.=! 

Eudo:ı:ıa adında bir şehir mev
cuttu. nazı klasik h:ırilalarda 
ise, burada Dazımon kale veya 
şehrinin adı gecer. 

Milattan evvel birinci asınla 

, 
n a 

YAZAN r 

Feridun Fazıl .. . 
TULBENTÇI 

Gazi Osman Paşa 

Romalı General Lucullus ve bi
raz sonra Pompeus tarafından 
girişilen ve Pont devletinin in
kırazını sar.tayan savaşlarda 
Tokat da diğer cl\·ar şehirlerin 
ftkıbetine u~ramıştı. Pont dev· 
leli Romalıların idaresine g~
tikten sonra ilce ayrılmıştı. Bıı 
tarihte Tokat :Polemonyak Po!!
tu huduttan içerisinde bulunu
yordu. Biz.ıns f mparatorlıı~u 
zamanında. birkaç def3 Arap 
lar tarafından muhasara ve uıp 
tedılen Tokat, Orta Anadolu
mın mühim şehirleri nrasınd1 
idi. Yedinci asınla Anadolu on 
sekiz tem:ıy:ı ayrıldığı zaman 
Tokat ve hav:ılisi, mcrkeıi A· 
masya olan Armenyak temine 
tabi bulunuyordu. 

'26 Afustos 1071 de cereyan e-
den ve Sclçul:~ Ttirklerinın 

zaferi ile neticelent>n Malazgirt 
mcyd:ın muhuebesınden sonra 
Anadolu Türklere ·tıııtı:ımen a· 
çıldı~ı uman Tokat. .Danlşment 
Iiler devletinin kurucusu e>
lan Melik Danişment Gaıi 

tarafından fetih olunmuştur 
Bu devletin inkırazını sağlııyan 
Sultan İkinci Kılınç:ırslan 1174 
- 1175 de Tokalı da Konya sul· 
tanlığına katmıo:tır. Danişment· 
liler, şehirde birçok im:ır eser
leri vücuda grtirmişlerJi. 

Sulun İkınci Kılınçarslanın 
1 H.13 de vefatında An.dolu Sel
çuk imparntorlı.du on bir oğlu 
arasında taksin cdilmiŞti, T,,. 
kat, llükneddin Siıleymm Şah 
hissesine düşmıistti. 

ile brşılasırız. 1 
'l'okatta u650• metre yfiks'.'k 

lik gö:;teren Tozanlı vadisi dP 1 r. ' 
Kaz.o\•adıı 3-5 kilometre ka· ı 
dar ı;rnişler; yukan kısıml:ırda 1 

dar bot!azlar ve küçük öı.ler ha • 
linde devam eder. 

Kaıovanın güneyinde cl900 -
Akda$!•. Almus güneyinde ilin 
ca yük.c;ek bölümü olan cDu
nıanlı - 2200· aşıldıktan son· 
ra ü~üncü basamağa, Artova· 
ya varırız. 

Arkıva ortalama 1000 metre 
yiiksekliktc bir ovadır. Bu o
vanın başından doğan ('.ekerek 
ırmağının alüviyonlu toprakl:ı
riyle teşckkfil eden Arlovanın 
giineriııi cÇamhbel - 2020. te 
\'İrmiştir. 

Çamlıbeli aşınca Sıvas ili· 
ne girl~r. 

Km.eyden güneye bu şekilde 
yükseklik gösteren il aratlsi, 
bir de doğuya. ırm:ıkların kııy 
naklarına gicfttt\ikte ytikselir. 
JKLİlll 
B irinci basamııkla, Kelkit va· 

ılisinde k ışlar çok mülayim, 
yar.lar sıcak geçer . .B:ıı.ı bölüm
lerde pamuk ve zeytin yetiş
mektedir. Tozanlı vadisinde kıi Toka"n huduUanw göşiercn bari&& 

1 

ih~ • Si 
26 Haziran 12,;3 de cereyan e-

den Kii~dlğ savaşında Sut" 
tan İkincı KeyhUsrev'in mağlüp 
olması üzerine Selçuk devleU 
Moğolların nt.ıfuzu altına gir
mışti. 1256 d:ın Hlbaren de 1110-
ğol İmp:ır:ıtorluğunun bir şu
besi olara!t meydana çıkan iı
hanilcrın yüksek hAkimlyetinl 
tanımıştı. 1308 de Sultan Gıya
seddin .r.te5udun vefatından son 
ra Moğol Beylerinden biri u
mumi vali tayin edilerek Ana
dolunun id.ıresi ona bırakıl
mı~tı. Umumi vahlerden I>e
mirtaş'ın Mısıra kaçması üze
rine bu makama yıne .Moğof 
Beylerınden Ş.ıh Hasan tJıyin 
olunmuş, fakat H:ısan, Anado
luya gelmiyerek yerme Atılet
tin J~rtana'yı vekıl bırakmıştı. 

1335 de lthanilcrin saltaaat 
kavgasın:ı düstüklerl bir sırada 
bundan faydalanan Al5eddin, iıw
tiklalini il!in etmiş. merkezi Sı
vasta olmak üzere yeni bir dev
let kurmuştu. Bu suretle To
kat. Sıva!;:ı Uihi olmuştu. 

Ertana oğullarınd1n Ali Beyin 
1380 de olümü iızerine ye

di yaşındc1ki oğlu Mehmet Bey 
tahta çıkmış. fakat kendisine· 
vasi tayin edilen Ka:lı Burhıı
neddin tarafından h:ıl'edılmiş
ti. Burhan~ddin yeni bir devlet 
kurmuştu . Bu sırad:ı Tokat hl
kimi Şeyh Nccip'di Kadı Bur
haneddin Ahmet, devamlı mü
cadeleler so:ıunda Tokalı zapta 
muvarfak olmuştur 

Kadı Burh:ıneddın Ahmedin 
1398 de Akkoyunlu Karayillük 
Osm:ın Bey t:ırafından öldürm
mesinden sonra Sıvas halkı, şe
hirlerini Osm:ın Beye ~rme
mişler, Sultan Yıldırım Baycd
de habcr salarak Sıvası Osman 
h devletine teslim edeceklerini 
bildirmişlerdi. Bayezit, oğlu 
Sülcyman Çelebi kumandasında 
bir ordu göndermişti. Süley
man Çelebi, Osman Beyi m:ığ
lüp etmiş, fakat şehri işgııl et
miyerck b:ıblsını çağırmıştı. 
Sultan Yıldırım BJyez.it, Sıvasa 
gelmiş, şehre girmış ve bundan 
sonra Kadı Burhaneddın Qlke
sinin dığer topraklarını da al
mıştı. nu arad:1 Osmanlıların 
eline geçen Tok:ıt, Şehzade san
cağı olan Amasyaya b3ğl:ınnıış
tı. 

1 402 de cereyan eden ve Sul-
tan Yıldırım Bayezidin m:ığ

hibiyet ve esareti ile neticele
nen Ankara meydan muhıırebe

·siııden sonra şehz:ıdeler anısın
da ba-;layan mücadelede Tokat, 
Çelebi Sultan Mehmedin mın
takası içınde kalmıştı. Tokat, 
kardeş kavgasının nihayete er
mesinden sonra bir hayli inki
Şlf elmiş, bi~ok imar eserleri 
vücuda getirilmişti. Kiitüpha
nelcrinde en nadide yazma e
s~rler vardı. 1472 de şehir fclıl
ketli bir hıiclise ile karşılaşmış
tı. Akkoyunlu hfikümdan Uzun 
Hasan Bey. Emir Ömer Bey ku
mandasınılll yirmi bin kişilik: 
bir orduyu Kcıramanoğullan i
le beraber, Karaman tarııfları
nJ yollamıştı. Bu ordu Erzinea
na gelince. Amasya Valisi Şeh
r:."lde Bayezide (Sultıın İkinci 
BayeziU bir mektup yolhyaralc 
Dulgadiroııu Kıtıncarslan Ceyl 
babasının tahtına oturtımık 
makııadıyte cı tanı{a gittildcri
ni. kendilerine mukabele ed it
memesini bildirroışlcr, ır.üı.ıı:ı
de islfflti$1erdi. Şehudeyi iğfal 
için yazalım bu mektup Ba)•e
zilten ev\fel Tokatta oturan Ru
meli 'BeylemeJi Şarapdar Ham
uı Beyin eline cecmiş, o da Şeh 
r.:ıdcye danışmadan izin vermiş
ti. Akkoyunlu ordu'11 hicbir mu 
kabeleJe maruz kalmadan hu
dudu gecmiş, Tokata baskın ya 
parak girmiş, şehri yağma et
tikten sonra ateşe vermiilL 
Yaııgıuda bi~ok eserler mab-

(Devamı 11 iııcide) 
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Eski Ziraat Müsteşarının ve eski bir milletve-
kilinin giriştikleri güzel teşebbüs · 

Tokadın meşhur bir sucuğu tin, buna tas:ıddl edenlerin, :ı· 
\'ar. Sığır ve koyun eti kıı Jeyhine dönccc!:i muh:ıkkak-

rı~k olmak üzere yapılır. tıı-. 
:=:arımsaklı ve sanms:ık-;ız ne- Süreyya Genca \'e MusUıf:ı 
vileri vardır. Hususiyeti; iti- Liıtifoğlu bu işe büyük bir hc-
na ile hnı.ırlanmasında, ellerin vesle ntılmışlardır. Kalite ne-
ı;inlrlerinl çıkarmağa dikkat e- fasetini ş:ıhsi nezaretleri :ıl-
ailmesinde ve barsağa değil; tında tutuyorlar. Mallarını 
beze doldurulmasındadır. Vak- selof:ın kllğıdına sardırmak su. 
tile İstanbul sar:ıyl::ınnda To- retile göze hoş görünilr bir am 
kat sucuğunun makbul tutul- baliıjla piyasaya çıkarıyorlar. 
ması, muayyen bir takım an'a- 1''ikl'i, siynsi \'e id:ırt haya
nelerin yerleşmesine sebep ol- tımızd:ı yüksek mevkiler isg:ıl 
muştur. etmiş olan iki şnhsiyetin, her 

Eski 7.ir:ı:ıt müsteş:ın, Zir:ıat nevi ç:ılı§manın muhterem ol
EnstilUsUnUn eski rektörü, e~- uuğu kan:ıatilc teşebbüs s:ıha
kl Tokııt mill_ııt\'ekili Süreyya sına ccs:ırctle atılmalarını, ken 
Genc:ı ve yeğeni olan ve Bü- .ı.lilerine iş, Tokat hesabına bir 
;vUk Millet Meclisinin sekiz.in- - sınai hareket başlangıcı hazır
<'i devresinde milletvekili sıfa- lamalarını t:ıkdlrle k:ırşılarız. 
tile vazife gören Must:ıfa Lli· Bu nevi teşebbüs \'e hareketin 
tifoğlu, Tokııt tob:ın sucuğu- her tarafta emsalinin çoğalma
nun cskl şöhretini canlandır- sını \'e umumi hayatta tccril.J>c 
mağıı biz.met etmişler ve esaslı ,.c bilgi edinenlerin boş dur:ı
blr şekilde i,se s:ırılmı~lardır. cak yerde, gittikçe !az.la bir 
Süreyya Genen, İst:ınbulda bu- ölçüde iktıs:ıdl faaliyet hayatı
Junuyor \'C sucuğun ply:ıs:ıya na atılmalarını candan dileriz. 
nlt işlerini idare ediyor. Eski 
milletvekili Musıarn Utifoğ
Ju, her nevi işin ~uhtercm ol· 
duğunu ve All:ıhın çalışanı sev 
diğini gözönünde tut:ırak, f:ı:ı
Jiyet me\"siminde se\'e se,·e üs 
tüne bir önlük ge~iriyor ve 
ustabaşı sıfatile lm:ılatı fiili 
ı;urettc idare ediyor. 

Umumi hayatta mevki sahi· 
lıi olan iki münl'nerin idare 
ve mes'uliyet! aıtında, temiı.
lik esaslarına ve yuksek işçllik 
ım'anelerine itina göstererek 
meydana gelen sucukl:ır, İst:ın. 
bul piyasasında tok r:ığbet gör 
müş \•e talepleri karşılamak ü
ıere teşebbüsü bir düziye ;;e
nişletmek llizım gelmiştir. 

Bu güzel tefebbüsün mace
ralı bir tarafı \'ar. Eski ziraat 
müsteş:ırile -Tokat milletveki
linin piyasaya çıknrdıklıın bu 
mala c ö s t e .r i 1 e n rağ

llltşhur lıtı.li !ö\IC:Uğun amilltrİD
dtn Tokat eı;ki Millrhtklli 

Mustafa UtlCoğJu 

beti çekeml:ren b:ııı rakipler, 
piyasanın Tokat sucuğuna alış
masına mani olmıık için türIU 
entrikalar çevirmişlerdir. Sü-ı-
reyya Genc:ı'nın tanınmış ve 
hürmet kazanmış şahsiyeti ol
masaydı ve bu gibi hııreketle
rin foyası meydana ççıkarılm:ı. 
saydı; iyi niyetle başlıyan dil· 
rüst ve temiz bir teşebbüs kö
tü bir rekabetin kurbanı ola· 
bilirdi. Şurası muhakkakbr ki 
belediye teşkilatımız henüz iyi 
ile lötuyü nyır:ıc:ık, iyh•I hi
maye edecek, kötüyü takibata 
uğratacak kudrette de~ildir. 
Mevzuatımız dn kusurludur. 

Türkiye, gittikçe g<'ni~liyen 
bir istihl!ik piyasasıdır. Ka
liteye olan rnğbct gittikçe ar
tıyor. Memleket bilh:ı!:s:ı fs
t:ınbul piy:ıs:ısı iyi ne kötüyli 
h:ıss:ısiyetle birbirinden ayırı
yor. Biı:de rekabetin mcşııı 
sekli; daha iyi bir kalite sevi· 
yesine varmak \'e meydanıı ge 
len malı h:ılkn t;ınıtrn:ık sure
tile lstlhl!ık miktarlarını geniş 
]etmek olmalıdır. Ôlçil teşkil 
etmesin diye iyi bir kaliteyi 
entrika yoliyle öldiırmck şek-
)inde gayri l!_lcsnı bir .re.kabc· 

' 
1 

,. 
Tokat ilinde bitki çeşitleri ku-

zeyden giincye gittikçe dc{ti. 
şir. Erbaa ve T:ışovad:ı basta 
tiitün olm:ık üzere afyon, UzUm, 
pamuk yetişir. Tahıl ihtiyaca 
yeter derecede yer :ılır. =-:ık.sar 
ovasında tütün, pirinç baı:ta ı;e 
lir. K:ızo\•ada tülün, afyon, pan 
car, üzüm bol miktarda yeti
fir. Tokat, çeşitli mcyvnlıırı, 0-
tümü ile tanınmıstır. Tokatın 
elması ve Almnny:ıy:ı gidecek 
kadar amb:ılfıja elverişlidir. 

Kazova ve Tokatın üzümün
den yapılan ş:ırap, şnr:ıpçılık 
kongresinde birinciliği kazan· 
mıştır. Tokatın armut \'e erik· 
Jeri de pek çrşitlidir, şeftalisi 
Bursa şeftalisinden daha nefis
tir. Badem'; ceviz, mehlep dış 
piyasaya gidecek kadar dcilcr
Jidir. 

dit; 

Tokot'ın coğrafi durumu Tokatta Yıu mactlar ilanı 

(nası 3 üncüde) 
ve yağmur ıamanl:\fı çol!:ıhr, 
ya11n aınlırlar. fşgııl eltiklcri 
ı:aha çok geniştir. Belli bir ya
tağa yerleştirmek suretiyle ço;. 
tenis toprak elde edilebilir. 

Sulnm:ı tesisleri yalnız To
ıanlıda vardır. K:ııova kanalı 
büyük !aydalar s:ığlamakt:ıdır. 
I>iğer yerlerde nrklıır ve dol:ıp 
J:ırla sudan istifade edilmC'kte
dir. 

nu liç önemli kold:ın b:ışkn 
b:ıu kUçUk kolların beslenen 
Yeşllırmak, tek bir ırmak halin 
de Doitatkcsenden itibaren Çar 

mb:ıya çıkıncaya kadar dar 
~ boğaztl:ın g<'çer. 

ok, ta yın'""".11. .... ı 

ş,ıeri 
KÖl' 
SUI,AnI 

} 951 yılı sonuna kadnr 59 kö
ye su getlrllmiş, 105 çefllle 

y:ıpılmı5tır. 

lD52 yılının ilk y<'di ayın
da 8G köye su get.rilmiş 137 
çeşme y:ıpılmıstır. 

64 köyde su inı;a:ıtı dlwıım et 
mckte olup, 129 lıöyde de su 

getirilmek için hazırlık yapıl
m:ıktaclır. 

TOKAT St:I.Al\IA 
İŞLERİ 
yapılmış olıın, 60 kilometre 

uzunluğunda, Turhal ilçesi 
ne kadar uzanan, Kazo\ a saf; 
s:ıhil sulama şehckc~i i5000 de 
lt:ır araz.iyi sulayabilecek du- 1 

(Dcrnmı 9 ııncud:ı) 

Tokat mty\"ll fidanlığında 

Tok:ıtın ekonomisinde ihraç 
eşyası olarak tanınan maddeleri 
5oyle say:ıbiliriz: 

Tütün, yumurt:ı, afyon \'e Jı:ıs 
h:ış, b:ırsak, kıl ve yün. h:ım de 
rı, av deri~!. t'C\'İı: kiitüğli, me~· 
val:ırdan; cc\·,ı:, badem \e nv::• 
lep ..• 

iı içinde maden de boldur 1 
Zile ve Artovada kömür oc:ık
farı :r.:ıman zaman i~letilmiştir. 
Turhaldaki Antinıuan en iyi 
vast:ılarl:ı isletilmekt<'dir. Arto 
\'ndaki krom madeni henüz Yl!- j 
ni Jşletmiye açılmıştır. Vaktiy
le Topk:ıpı Sarayına bile götü- '\ 
rülen balg:ımi mcm1er oc:ı~ı, 
bugün muattal bir durumd:ı
dır. 

Tokatta y:ızm:ıeılık, dabaklık, 
bakırcılık oldukça ilcri sanat
lardır. F..skitlf'n ~·:ıımacılık \'e 
bakm:ıhk Tokattan başka yer
de yapılm:ıı: ,.e hntta müsaade 
edilmcuniş ... Şimdi eskisi gibi 
olmamakla beraber Tokat yaz
malan Trabzon ve Diyarb:ıkmı 
bakır kııplnr komşu \'e hali~ u
t:ık illere kadar gönilerllir. Da 
kırlar kısmen el ile kısmen de 
elektrikle işletilen tezgahlarda 
fşlenmcktedir. 1 

Tokat ili dışarı ile mün:ıse- i 
betini y:ı Samsun - İstanbul 
de.niz yoluyla \'eya Sı\'ns - İs
tanbul dcmiryolu ile temin et- ı 
mcktedir. Dugiin dah:ı çok kam 
yon nakliyatı tercih edilmekte. 
dir. 

Toknt ili orman bakımından 
da ıengindir. iller içinde dok11-
ıuncu gelir. 314200 hektarlık 
yer imal eder. Her çeşit ağaç· 
l:ın bulunduran ormanlarımır.
dan istifade pek iptidat şekil
dedir. Müthiş tahribe uğr:ımıık 
tadır. 

,,İRAAT 

T okatta Çf'şitli ziraat yapılmak 
tadır. Tütiln, pancar, sınai 

bitkiler (kendir, afyon, pa· 
muk), hububat zira:ıti ileri bir 
ıafhad:ıdır. Bunun )"anınd:ı 
b:ığeılık ve mey\'acılık da yeni 
inkiş:ıflnr kaydetmektedir. 1 

Tütün. mahsuller arasınd:ı 1 ı 
baş me\'kİi işgal etmektedir. Er 
b:ı:ı, Taşov:ı. Merkez ve Niksar 

1 
llitün mıntakal:ırıdır. Bu ycrlcr 
de ekilC'n saha 5120 h<'k!nr. el
de cdllcn m:ıhsulde 3 407 000 
kilodur. 

Pancar, Tok:ıtın s<'r,·et \'c gc 
lir k:ıynakl:ırın<l:ın biridir. To
kat, Turhal, Zile, Aıtova pan
car mınt:ıkalıırıdır. Yıllık lstilı 
sal 230 bin ton Cİ\":ırındadır. 

Tokatta t<'SİUi lıubub:ıt ek.-

ve 
mı yapılan saha 150 bin hek· 
t:ır, istihsal de 260 bin toı:tioır 
nağ yapılan sahalar ht .. ·piın 

biraz daha gelişmektC'dir H.i
lrn ekili 9GOO hektar s:ılı:ıJ:ııı 

(Devamı 11 indıl<· 1 

Reşadiye 

İlcesi 
Reşadiye ilçesi Tokatın en 

uı:ık bir ilçesidir. Kclkıt \'c 
Toıanlı'nın yukan bölümle
rinde kurulmuştur. 

Bcrekclli adında bir buca
ğı vardır. 

llııgünkil Reşadiye kasaba
sı 939 depreminden sonra ta
mamen yeniden yapılmıştır. 
Çevresi çamlıklarla çevrili
dir. 

Rcş:ıdiyedc cromııtizm:ı \·e 
cild lıast:ılıklıırına şifa veren 
hir sıcak su termiği vardır. 
Sık sık yer. değiştirdiği için 
iyi bir yapı yapılamamakta
dır. Suyu tahlil edilmistir. 
Suyun sıcaklık derecesi 38 -
40 nrasındadır. Sud:ın bir 
bardnk içilirse rniishil z;ibi 
tesir eder. 
Reşadlycnin elektriği var

dır. İçme suyu yeni getiril
miştir. nelcdiye bir de ha
mam yaplırmıstır. 

Reşadiyeliler geı:im darlı
ğı yiizündcn birçok yerlerı>, 
bilhassa 1stanbul:ı tıiclcrlcr. 
Orada çocuklarını okutmak 
fırsatını bulduklarından bun 
lnrın içinde profesör, doktor, 
hakim, subay olarak yetişen
ler çoktur. Geçenlerde vefat 
eden Profesör Doktor Ali Rı
z.:ı Atasoy, Rcşadiyclidlr. Re
şadiye ilçesini tanıtan bir };j. 
tap da yazmıştır. 

Reşadiye ilçesinin başlıca 
zenginlikleri şunlardır: Ta
hıl, ceviz vo ceviz kütüğü, 
h:ıyv:ın ve lınyv:ın derisi, 
mahlep, kıl ve yap:ığı, ke
reste, yağ, yumurta, bal. .. 

Reş:ıdiyedcn sarka doğru 
yapılmakta olan devlet yolu 
bittiği ı:ıman Rr.ş:ıdiyenin ik 
tısadi h:ıyatında bir gelişme 
görülebilir. 

Resııdiyenln Kuz.<'y B:ıtı
sınd:ı ,Zinav gölü adında v:ılli 
ağzının kapanmasından doğ
ma bir göl vardır. :Etrafı 
çıımlık, balığı boldur. Aya
ğından değirmenler lşle
mC'ktcdir. 

• 

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

T,okatta hayvancılık 
hızla ilerliyor~~ 

İnekhıın<', Tokat - Turhal ~o-
sesi üzerinde Turhal'a 7, To 

kat \'i!Ayctine de 40 kilometre 
mesafede olup 1938 yılındn ku
rulmuştur. Tarım Dakanlığına 
bağlı h:ıy"·:ıncılık müessesesi
dir 

.Bu müessesenin gayesi, çalış
m:ı mc\'zuu olan Doğu Anadolu 
sığır ırkını ısl:ıh etmek; et, ı;Ut 
\'erimlerini arttırmak, ıslah et
tiği iyi vasıIIı boğa, düğe ve i 
nekleri Tarım Bııkanhğınea lü
zumlu görUlcn bölgelerdeki 
l\öylü ve yetiştiricilere nisbctcn 
ucuz bir bedelle vermek, hay
van bakımı mevzuu illerinde 
örnek çalı5malarıyle bu bilgile
ri, tarım sahasında çeşitli hay
,.ıı·n yemleri yetiştirmekle bu 
mahsullerin faydalarını civara 

r. öğretmek, kullandığı çeşitli mo 
dcrn tarım makinelcri)•le sıkı
!:lk :inında civar çiftçilerin yar-

dımınn Jrn5mak gibi bi~ok yön
lerden gerek hayvancılık, ge
rekse tarım ı;:ıhalarında köylü
ye örnek bir çi!Uik varifosinl 
görmektir. 

İnı>khancnin fenni \'e isabet
li ç:ılışmalarıyle sığır mevcudu 
her yıl bir mlktar artmış, tele
fatlar asgariye indirilmiş, ku
ruluşta (40) baş inekle i"Sc baş 
Jıyarak (951) yılının sonuna 
kadar damızlık kadrosuna 2068 
b:ış sığır i!Ave ctmi3, yinl! ku
ruluştan itib:ırcn yetiştirici vı> 
köylUye (728) bas boğa, (369) 
h:ış inek, (150) baş düğc ol:ı

,r:ık cem'an (1247) baş sığır da- , 
ğıtmıştır. 

~Iücsscsenin h:ılen sığır mev
cudu (660) baştır. Her !'.ene hu 
bölgelerdeki köylU \'C Y<'tistiri
rilere (80) baş boğa \'C (60) 
bas dişi damızlık \Crilcbilceek 
duurmdadır. 

1 4 
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1 944 senesinde Tokatta fa-
rım Bakanlığı tarafın

d:ın kurulan fidanlık Tok:ıt 
muhitine çok rıırd:ılı oluyor. 
Fidanlık yüz bin fidan iize
rine çalı5ıyor. Y:ınl her se· 
ne bur:ıd:ın l'ÜZ bin fidnn, 
ctiz'i bir bedel mukabilinde 
~::ıtandaslara daf:ıtılıyor. 
Bunların hepsi de meyva ri
danl:ırıdır. Fidıınl:ırın yüz
de ~·etmişin! elma teşkil e
diyor. Geri kalan kısmı da 
çeşitli armut, erık ve şert:ı
Jidir. 

Elma, armut fidanları 50/ 
60 kuruş, digerleri 25/30 
kuruş arasında satılıyor. 
Halbuki bu fidanların behe
ri bir liraya maloluyor. Fi
d:ınlıktn yetiştirilen fidan
ların cinsi o kadar giizcldir 
ki bunlar ekser zam:ın ka
r:ıl.ıorsada tıınesi 2,5-3 lira 
ya kadar satılıyor. 

1''idanlığı ıb·aretimizdc a. 

• 

intkha nesinde bir ton ağırlığındaki ba b:ı boğası. 

okatta hastalı·· rıı~ 

•• .. ., 
o u ını r 

T okatta umumiyetle salgın ha ~:r \'crcm hastah:ıııc~inin teme 
!inde hastalıklar görülmez. h de atılmak Ozeredır. 

Bilhassa 1!>46 d:ın bu yana ko- Bu hastahanenin 50 bin lira 
ru~ucu :ışı tatbikı, D. D. T. gi- sını Sal:lık Bakanlığı, 40 bin H 
bi ilaçların kullanılması s:ı~·e- r:ısını da hususi idare vermis· 
sinde çeşitli hnstalıkl:ırda mü- tir. 
him azalm:ıl:ır müşahede edil., ..... -----,---- ---
miş. bir kısmının da önü :ılın· T k f z· f 
mıştır. Şimdi, Sağlık Müdürlü· RO a ·lraa 
ğil bUtün \'İlayet halkının sağ· 

hk sici}ini tcsbit. ~tmck füc- Ban1ı:rası 
re faalıyctc gcçmıştır. · iN . 

llalihazırdn tahribatı az. ol- 'T'okat merkez Zıl'nat Bank:ı-
m:ık Uzcre ,.e;em başta gelmek. smın ıirai k~edi fa:ıli~·cti, 
tedir. Frengi binde bir nisbetin Y~kın senelere .nısbet~e yüzde 
de \':ırdır .• Daha e\'\'el bu nis· yüz elli de~ecesındc hır :ırtısla 
bet çok )'üksek idi. Müe:ıdele 1,600,000 lırayı bulmu~t~r. Bu 
t<'dbirleri sayesinde frengi vak' s~ne . fa_aliyetc .fl<'Çe.n f~rım 
alari azaldı. Mücadele ekibi u- ,Krcdı Koopera~ıflen, ~redı hu 
z.ifesini bitirerek bu vilfiyetten dullarının gcnı5lemrsınc yol 
:ıvrıldı. açacaktır. Bankanın men.hın· 
• . . tında :ırtış vardır. Bilhassa 
~ıtma, gcçC"n. yıllarla kıyas köylüler. b:ınkay:ı para y:ıtır-

edılcmll'ecek bır nlsbc~te aı:al- mağa, ikramiye yoliylc t<'svik 
mıfihr. -~945 yılı~da ı~rb:ıanın ediliyor. Tokatta ticari h:ıre
Ahır koy.ünd~ yüzde 9~ olan ket de artıyor, 
dala_kh nısbetı bugUn yuzde 2 Tokat Ziraat .Bankasında ıı ı ı 
ye ınmiştlr. Sıtma Sav:ıs Tes- bilin iktısadl imkllnları hakkın 
k~~~tının. devamlı çalışmaları d:ı bize \'erilen m:ı!Umat şudur: 
butün vılayettc sıtmayı çok a- ·Tokatta bilhassa mcy\'aeılık 
2altmıştır. ,.e bağcılık mühim inkişaflar 

• ğaçlar üzerinde pek cazip 
görünen şeftalilerin elimizle 
koparıp yerken, böyle mcy
\'a yeUstiren fidanların, k:ı
rabors:ıy:ı düşmesini tabii ve 
ıarurl bulduk, cidden cok ne 
fis meyvalardı. 

Xiltsardan bir göriinüs. 
Tokatın, Arto\'a \'e Taşova v:ıad ediyor.. Herkes bnğ ve 

knz.:ıl:ırı hariç diğer kaatların- mey,•alık yetiştirmek lizcrc işe 
da beşer yataklı dispanserler sarılmıştır. F idan ve bağ çu
\•ardır. Arlo\"a ve Taşovanın buğun:ı istek geniştir. 
dispanser binalrırı da yapılmak Yemeklik üzüm Samsuna ka 
tadır. Erbaada bir sağlık mcr- dar gönderildiği gibi, şaraplık: 
kezi f:ı:ıllycte geçmiştir. ltcr- Ye pekmetlik üzümler de pek 
kezde kurulan yeni verem dis- iyidir. Tokat, mlihlm şarap \'e 
p:ınscrl eylUI ayınd:ı f:ıaliycte konscr\'e sanayline merkez o-

Fidanlık bin dekar araz.i 
üzerinde kunılmustur. 20 
bin dönUm bağı, beş bin 
dönüm de mey\'a b:ıhcesl 
vardır. Fidanlıkta meyva a
ğaçlarına fırız olan ha~arat 
ile de esaslı \'e fenni bir se· 
kilde müc:ıd<'le ediliyor. Bu 
mücı:dclcyc Tokat ziraat m!1 
dilrlüğii de bUtün Tokat böl 
gesl bes:ıbına geniş ölçUde 
i,stiriik ediyor. 
Fidanlıkta yetiştirilen mcy

\'alar kurutulmaklan ziyade 
sofralık meyvnlnrdır. 10 çe
şit armut, sekiz çeşit elma 
yeti~lirlllyor. 

Fidanlığın müdürü Nail 
Scz.2in ve teknisyeni Lftl· 
fi Giileç \ 'C stajyer teknis
yeni Bcdrcllln Gör~ün is
minde çok çalışkan fen a
d:ıml:ırıdır. 

Pid:ınlıktn daimi olarak 90 
amele c:ılışıyor. lşlerin çok 
olduğu zamanlarda bahar 
mevsiminde bu miktar 200 c 
çıkarılıyor. 

Fidanlığın te,·d bölgesine 
giren ' 'iltiyetler; Samsun, 
Amasya, Zonguldak ,.e Ma
raş arasındaki il \'e ilçeleri 
lıa\'i bulunan bölgedir. Ge
rek bağ sahasını \'e gerek 
fidanlığı, ihtiyaçları daha 
fazla karşılıyaeak bir şekil
de ı;enlşlclmck için esaslı 
bir teşebbüs \'ardır. 

Tokat'la :Bavındırhk işleri 
ması 4 üncücJe) 

nımdadır. Bu miktarın 1946 
dnnbcri ortalama senede 25000 
dekarı sulanmakUıdır. Bunun 
gebebi arazinin genis, nüfusun 
az olması ve arazinin % 40 ı
nın ckilemeyişidir. Sul:ıma csa 
sı haı:ırlanırkcn külliyetli mik. 
darda pancar ekimi gözönüncle 
tutulduğu halde 6000-8000 de 
karlık bir saha ekilebilmekte
dir. Bu mikdarın 20000 dekara 
.iblfığı mümkündür. 

Ynpılmakta olan, Tokat şeh
rinin selden korunması mevzuu 
800 bin lira kesif bedelli bir 
iş olup Bchı.:ıt Deresi ve y:ın 
derelerin ıslahı için f:ıalh·cte 
geçilmiştir. 

Zile Dercboğnz ve Sayar De
releri ısl:ılıı 260 bin lira k~,şiC 
bedelli olup insaata baslal'mı~
tır. 

Turhal ilçe ve ovasının Yc
ı;ilırm:ık !ezcyanlarından korun 
n1:ısı isi 200 bin lira kesif lıt'
delll olup müteahhidine i~r?lc 
edilmiştir. Yakında inş:ıata kıs 
!anacaktır. 
YAPILAC.AK 
OLANI.AR 

K:ızo\'3 sol sahil sul:ıması 
mevzuu Yeşilırmak amcru:J· 
man plilnları ve Almus barajı 
Jnş:ı:ıtı ile ilgili bir iştir. Herde 
etütleri y:ıpıl:ıcaktır. Almus Ha 

r;ıjı inşaatına önUmilzdeki se
nelerde b:ışlanncak. Bununla: 

,1. - Ycşilırmak vadisinde 
,şimdi:,·e k:ıdar sulanamıyan a
rnzlnln sulanması temin cdilc
CC'ktir. 

2 - Enerji kaynağı olacak. 
3 - Yc§ilırmak \'adisindcki 

su tnşkınl:ırı önlenmis olacak. 

gc.çmistir. la bilir. 
Tok:ıtın en büyUk s:ığlık te · 

sisi 150 l'ataklı Devlet JI:ıst:ı
h:ınesidir. Bu hastııhnneııin 20 
yatağı vcrcmli hastalara tah· 
sis edilmiştir. 50 yataklı ayrı 

Kazovadan Turbal:ı kad:ır n· 
çılac:ık bir kanal bu ha\'aliye 
çok bereket getirebilir. Arıcı
lık da esaslı bir inkisar halin· 
dedir.• 

K :ızo\3 ineJıhancsinde lcnni ahır! ar. 
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Tokatta Atatürk Uf'ykell 

Tokatta ıuaarif ı-lfokatta 
haı•eketleri i Partiler 

yurdumuLda okumaya karşı 

en çok hevesi olan yerler
den biri de Tokattır. Her yıl nr 
t:ın ihtiyaçlar kıırşısında bunla 
rı karşıl:ımak güç olmaktadır. 

Halen Tokatta bir Jise, bir Er 
kek S:ınat Enstitüsü, bir Kız 
Enstitüsü ve Kız Sanat Okulu 
vardır. Merkezdeki ilk okulla· 
rın adedi 8 dir. 

Artov:ı, Taşova ve Reşadiye 
harıç diğer kazalarda orta okul 
vardır Taşova ve Reşndiyede 
orta okullar bu yıl tedrisata 
başlamış olacaktır . 

Ayrıca Zilede 5, Turhalda 3, 
Nlksarda 3, Erbaada 3, Taşova, 
Reşadiye, Artovada birer ilk 

okul vardır. 

TokJtta okul bulunan yerler
deki okuma ç;ığında bu'lunnn (O 

cuk miktarı, şehirlrrde 52W er 
kek, 4062 kız, köylerde 20917 
erkek, 14994 kız olmak üzere 
45.102 dir. 

Merkeze ba~lı 114 köy var
dır. Bütün il köylerinin adedi 
7ô3 dür. Merkez köylerinin 38 
inde, 703 köyiln de 245 inde o
kul bulunmııkladır. 

Bu yıl, besi köylerde; birı 
merkezde, diğeri de Nikssrda 
olmak llzere yedi ilk okul daha 
ynpılmakladır. 

Okulu olmayan köyler, oku
lu ol:ın en yakın köyden isti
fade etmektedir. 

Tokat l.isesl 

'Tokat, parti münasebetle-
rinde ilk hamlede bir 

gerginlik manzarası göze 
çarpmıyor. Ayrı ayrı konu. 
şulunca bütün parti men· 
supları itidalli \'e insanı va
tandaşlardır. Birblrlerile 
selam ve sabahı da kesme· 
mişlerdir. Fakat biraz de· 
rine gidilirse, ayrılık göze 
çarpar. Mesela kışın sıra 
gezmelerinde Demokratlar
la Halkçılar ayn gnıplar teş
kil ederler ve birbirlerilc 
pek kaynnşmazlar. 

Tokat millcl\·eklllerinden 
biri Halk Partili, diğerleri 
Demokrattır. C. H. P. mil
letvekili, Niksar doğumlu 
olan Zihni Eetll"dlr. 

Artova İlcesi 
Artova ilcesi 1921 cie kurul· 

muştur. Sulusaray, ';iftlik
te sonr:ı şimdi 'Kmlca nceye 
mcrket olmuştur. Kııılcanıı: de 
mıryolu Uzcrinde bulunması 
tercıhine s~bcp olmuştur. 

Artovayı, Çekerek ve kollan 
sular 

Sert bır ıklimi vardır. Kış
lar allı ay sürer. lkliminin .sert 
lığinden tahıl ve pancar yeti· 
şir. hnyvan beslenir. 

Yapı ve gi)'ınis tarzında cok 
<!cğ~me yoktur. • 

H;;e nıerkezinde elektrik te
sis. ! Vardır. Kanalizasyon yok
tur. ' 

Aı"ov:ıda son senelerde kö· 
miir ve krom madenleri ışle
tilmeHedir. 

..> 

ği ile meşhurdur. Son umanlar 
da oldukca ıslah edilmiş olan 
Çermiğe gidenler mahduttur. 
Suyu sıcnktır ve romatizmaya 
faydası vardır. Su ciddi bir tah 
!ile tabi tutu !ur ve bııu tesis
ler vücude getirilirse büyUk is
tifadeler s:ı{!lanabilir 

Sulusaray bir höyüğün üze· 
ri'le kı..rulmu~ur. li:ski1en ol
dukca tanınnıış bir şehir var· 
mı,. Roma devrine ait eserler~!!-, ~~ 
ve surlar çıkmakta1ır. t~~~;~~:._~ ·~ 

Çamlı'ıl'l cÇıftlik. buc:ığı To- r". . ·. . . ,....... .~ 
kat :-- Sıv~s şose.~ı üzerindedir. ; . 5 . sffe-swt~~~ 
Bu )'olda ıvleyen kamyon ve o- . ___ ..._,,.. 
tobüsler Çiftli~in itinden gccer ··--~-·"1~· 
!er · 

------------------ !! . ıo . Jıt5! ---

/ Jt~JmLAL e 
devı.•üıde 

Yazan: HALiS CiNLIOc.'.'7LU 

·şubat 1919 d:ı Sams. un ve h:ı- karşı savaimış, askere yardıın-
valisinde Pontusculara kar:ıı cı olmııEl!lrdır. 

çalışmaya koyulan cKaradeniz ımıı ııucrıdelenın çeşitli saf 
Türkleri Jl.lü ıbfaai Hukuku Cc halarında Tok.ıtlılar üıerleri
miyctının Tokatta bır ~ubesi a· ne düşen vazifeyi bUyuk bır sa 
çılmışsa da Karadeniz Türkleri d.ıkat ve imanla b3şarmışlıır
.Müdafaai Hukuk Cemiyet(nln dır. 
20 mnrt 1919 da kendisinı Ceıı·rr:·------------

hctmesi üzerine Tok:ıtlılnr Er- ı k '' 
wrumla mün:ıscbct teminine ç.ı o a a 
lışmışlardır. 1 ~ , 

Atatürk 26 haziran 1919 ~a 
Tokata ilk defa geldiğinde To- s 
kaUıları gayrete getirmiş, öğut- 1 oor 
teriyle onlann mütereddit ra· ' 1 

' 

lışmalannı hızlandırmı.ştır. 
Tokntlılar Erzurum t\ongre

slnde Rifat Beyle temsil edil· 
mlşlerd ır. <Birinci devre Tokııt 
Milletvekili). 

Artova, Zıle ve Kazovada rı· 
kan isyanlan yatıştırmakta mil 
li kuvvetierly1e büyük yararlık 
lar gösteren Tokatlılar Büyük 
Millet Meclisince İstiklUI Alada! 
yası, komutanlarca takdirname 
lerle taltif edilmişlerdir. 

Tokat, :Erbaa ve Niksard.ın 
hazırlanan milli kuvvetler, biı 
tarııftan dıı Pontuscu Rumfa.ra 

Tokatta ilk spor kulübü 1925 
yılında kurulmuştur. Bugila 

Tokatta 3, Turhalda 2, Zile, Nilc 
sar, Erbaa, Ta:ıovada birer ol
mak Or:erc 9 spor kulübü var-o 
dır. Tokattaki üç kulüpten iki
si bilhassa Cutboldı, birisi mil» 
takilen güreş ve atıcılıkta çah. 
şıyorlar. İlçelerin içinde en fa
al olanı Turhaidır. 

Tokatlı güreşçiler, zaman za 
mıın iyi • dereceler almaktadır. 

lar. 

Tok:ıttı saat kule!ll 

Artjyanın Sulusaray ve Çam 
lıbe.I diye iki bucağı vardır. Su 
lasıra!,\_'.l>ucağt bilhassa Çerml-

Tokat, demiı;olun1t Artova il 
zerinden daha yakın oldultun
dan Tokaıt - Sıvas yolundan 
ayrılan yeni bir yolla Artova 
merkezine bağlanmaktadır. nlefihur Niksar Köprü.sil (Tulii, Galata K.iprüiünden uzundur), 

... 
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Zile bükümet binası. 

Tokaf'ın en hareketli 
•azası: Zile 

veni, Vidi, Vici (Geldim gör-
düm, mağlup ettim) di

ye başlıyan nıeshur mektubu· 
nu Sezar, İr:ın hükümdarı Da. 
:raya karşı kazandığı zaferi mü. 
te:ıkıp Ziledc yazmıştır. Bir 
~k muharebe ve tarih hl'idise
lerinin cereyan ettiği yer ol:ın 
Zıle, büyük kalesi ile Anadolu. 
ııun ortasında eski devirlerden 
sesler getiren bir fibıde gibi
dir. 

Zıle, yakın tarihimizde de 
mühim bir merkez idi. idadi 
ve Ruştiye gibi maarif mücs~e 
selerile, geniş ticaret hareket
lcrile Anadolunun en f:ıal mu
hiti snyılıyordu 

zne bir durgunluk devrı ge. 
çirdiktcn sonra bugün yi

ne eski rolüne sahip çıkmış ve 
bu muhitte öncü nıevkiini tek
rar almıştır. mııen iktisadi e
fıemmiyeti pek büyükti.ır. Bu 
bakımdan Adapazarı, Çars:ım
ba gibi kendi çevrelerinde soz 
sahibi olan bir kaza halinde
dir. Zile, civar vil:iyetlerin 
mnll.ırının satıldığı bır pazar
dır. Alış verişin bu şekilde 
ibıırada tek:isüf edişinin bir 
sebebi de tuce:ırın az kiıra ka
n1:ıt ecli~idir. Bu tesirle daimi 
bir nlış veriş merkezidir. İleri
de. Çekerek yolu tamamlandı. 
ğı t:ıkdirdc Zile· doğrudan doft
:rııya Ankara gıbi buyuk bir is
tihliik merkezine 5 saatlik bır 
yol ile b:ığlanmıs olacak ve bu 
kolay irtibJt Zilenin ikt!s:ıdl 
Jıay:ıtında bir döniim nokt:ısı 
teşkil cdi.'C!'ktir. 

20 bine yakın merkez niifuzu 
()l:ın Zile rok ihmal görnıUş. 

tür, Hiilii bir hastanesi bile 
yoktur • . İhtiyaclar zamanla üst 
üste gelmiş birikmiş, fakat bun 
lann karşılığında hic bir hare· 
ket söriilmemiştir. Çok ıııinıli 
olan Zileliler bu ihmal devri 
ıkarşısın.da yeise düşmemişler, 
bilakis kamcılanmışlıır ve bu
gün her istediklerini yaptıra
cak bi:- kuvvete erişmişlerdir. 
Du iki yıldır başlı)·an imar ha
reketler& Zilelilerin bu şuurlu 
hareketlerinin semeresini teş. 
kil ('r!er 

Ne gariptir ki bugüne kadaı 
Zilcnin ;içme suyu lıılc 

yoktu. Uzun gayretler sonunda 
bugün su temin cdilmlştır. 
Cumhurıyet bayramında Zile 
suy.ı kavlişuyor. 

Elektrik için 422 bin lıra sar 
fodilmış ve bütün şehir ihtiyıı. 
cı k:ır~ılanmıştır, 

Zilenin 'tadhi kalesi \'e Zileli gcntlcı. 

YAZAN: 

KEMAL AYDAR 
ıC'\ A."" 

Belediye büyük bir gayretle 
şehir işlerine sahip çıkmış 

tır. Otel, lokanta, 65 dükklin 
ve hal binası inşJatını ihtiva 
eden 400 bin liralık bir proje 
ele alınmı}tır. Zahire puıırının 
yeniden ve yeni bir yerde in· 
şası kararlaştı. İki yıl sonra 
Zile bamba5ka bir çehre ile or
taya çıkacak ve bu muhitin yüz 
akı bir kauı olacaktır. 

sel uman uman Zileyi teh-
dit eden bir tehlike idi 

Nehir yataklarının onarımı i· 
çin Bayındırlık Bakanlığı 200 
bın lira vcı'mi~. Nehir boyun. 
ca set lnsaalı da başlamış bulu. 
nuyor. 

(D~vıımı 11 incide> 

• • ~ ' 
Niksa~a gi~_incc . tarihi bir ka 
· lenın gı.ıl6esınde uyanık. 

canlı, ümrana ve terakkiye çok 
istidaUı bir muhit bulursunur:. 
Bir taraf•an tarihi eserler gö
zünüze ç.ırp:ır, bunlarla alli· 
kllı cazip hikaye ve eh~neleri 
dınlersiniz, d.ğer tar:ıftan Uir· 
lü türlü iktıs:ıdi ımklin ve Caa· 
liyetlerle karşı karşıya gelir· 
.siniı.. • 

Udik ve Camıçi nahiyeleri 
le beraber N;ksJr, hu· 
bub:ıt, tütün çeltık, seb-
ze, meyva gibi türlü 
turıu mahsuller yetiştirir. Nik
s:ırın karpuzu rok meşhurdur. 
Sebze, meyva ve karpuzları, ei 
var merkezlere scvkcdilir. Tü
tünün ağırlık merkezi L!ıdik
tedir. 

Naklıye masrJfının fazla ol· 
ma3ı, Lfldiğin pancar yetiştir· 

NiksJrdJn ayrılm:ımıza razı et 
rnıdılar. Ayvar.a cittık, fakat 
oturup k:ırp:ıı: yemeğe v;ıl:tı· 
mit olmadığı itin me~lıur kar 
puzlınn numunelerını berabe
rimize VErd.!er B~ın!Jrın şob· 
retlerine l~y1 k ol 1uklıırı ka
naatine vardık. 

Ay\•aı. mJnz:ırası ve havıısı 

çok ı:;üzel bır verd r. E.>ki 
mJnlJrd.Jn ka' ın b!r tarıhi de
poda topbnan suyun:ın Cırcır 
suyu ayiirınd J olduğu ve bil· 
hassa böbre)dere peıc lyı gel
diği söyleniyor Nikslr, iç tu
rizm b;ıkımındıın Ayvaıdon ı.ı;. 
tifııde etmek ve burasını clvo· 
rın s3yfiyesl ve tedavi yeri ht 
!ine koymak azmindedir. Şim 
diden burada bir otel ve gaıi · 
no meydana getirilmiştir. He 
lediye üç bina daha yaptırmıı 
ğa hazırlanıyor. 

mesi~e. \'e Turhal. fabrik~sın. 'Niks:ırda Celeiliye 
.ıf:ın ntıfadc e~mesıne mnnı ol- .ı 1 • 

ıas erı muştur. Am:ısyn fabrikasının ~ 

kurulması ve yolların ıslahı bu Meşhur Dönekse ctağıııdrın 
bakımdan yeni imkanlar :ıça. kıvrıla kıvrıla inen ıın 
bilir. • ncksenin virajl:ırıııd1 arabanı 

Ç:ımiçi n;ı h lye ;: , nna kuvve- zın kıvrılışlarınd:ın hı'isıı ol:ın 
tini lınyv:ıncılığa ve h:ıyvan <Devamı l1 incidl') 
mıı h;ullNine vermiştir. (Şcm. __ 
settin Sami Beyin tarih ve <')ğ- ı z ., d 
rafya l(ı~atinde Niksar ci\'a· f e en 
rındakl dıığl:ırın ceviz \"e ke.s- • · 
tane orm:ınlarile örtiılü oldu· 
ğuna da ir bir kayda tesadüf 
ettik . .'\lclıl;ımız intihan göre 
bu kıymetlı varlık hazinesin 
den elde ç::ılc ~ir şey k:ılmamı~ 
tır.) 

Umumi 
İntıba 

Niksar, b.lgıJ'e verdiği kıy. zileye giderken, !osan Orta A· 
mrti. ortn mcklc~i bivat y:ıp· n:ıdolunun mutat Va$ınar
mak ve iki senelik masrafı knr da bir kaza merkezini ziyaret c-
şılamak suretile göstermiştir. deeeğini sanır. Hnlbuki işlcil 
Merkezde fiç ilk mektp vardır. bir ticaret ve sanat merkezı· 
Çamitl bııca~ında inşa edilen nin canlı havasile karşılaşır. 
yeni mektep b:n:m birkaç :ıya Zile hesabını blllr; çalışkan 
kadar bilcrektir. Köylerden ro tüccar yetiştiren bir muhitl!r. 
ğunda mektep vardır . .Mektebe Tutumlu olması dolayısile be>
devam teşebbü ~ü de cok yük· yuna sermaye biriktırır. bu sPr 
sektır. mayeyi de az karla iktifa ede-

Niks:ır, civarınd:ıki yol şe rek m:ıl alıp satmak sııre tıle 
bekesinın ısl:ıhınd:ın ve geniş. i~letir. Tic:ıret nıerkcz:i sırJtı· 
!emesinden çok istifade e~.e le ehemmiyeti gitgide artn1 ıgıı 
~ktir. Çnmici üzerinden Un namzettir. Daha şlm1iden hır· 
yeye bağlanması. hem Nik· davatçı ve manifaturacı pıy:ı· 
sar, hem de Ünye için cok h:ı· s:ısında her sene milyonlarca 
yırlı olacaktır. Ayrıca Heşadı- ciro yaptığı gibi, yeni gelişen 
ye yoliyle Fats:ıya ve Ordu~·a makine ticareti s:ıhasında d:ı 
bağlanması da bir zaman me· esaslı bir satış merkezi h3linc 
selesidir. Erb:ıaya giden YO· gelmek istidadındadır. 
lun köprüleri tamamlıınınca O· kendi emeklerini k:rtarak bun. 
raya dJlaşık yollard.10 gitmek. ıarı değerlendirmek işinde cok 
ten kurtulunacaktır. Ladik · ustadırlar. MeselA pekmez ve 
Boğ:ımn, Eskidir • Erkint, Ku· cevizlerini bir araya getirerek 
ruçay istikametindeki kôy YO· yaptıkları Zile ccvizlı sucur~u 
lu da Niksar ve köyleri için :ıranıyor. Etraftan topl:ıdıkl:ı-
Cayd.ılı olacaktır. rı nohutlıırla yaptıkları leble-

Köy suforı b3lumından 26 bılere bir kalite şöhreti h~mı· 
köy ele alınmış, 14 köyün işi nine mu\•:ı ffak olmuşlar. Bu-
tamamlanmı,tır. lhtıyn~ sıra- raya her sene bin tondan fazla 
sına göre d.1~c!'lcrınde de ca· h:ım demir gelir, mamul nı :ı d· 
lışmalar devam ediyor . 1 deler şeklinde ihraç olunur. 
Ayuz 'Kendirden pyni şekilde urgaa 
Sa)iiyesi . . ve diğer mamulat yapılır. Zıle-
Nıksarl~ar, Ayvaz say~ı.ycsı-ı nin kasım başlangıcındaki pa· 
· ni gı.ırmeden ve Nıksar nayırı meşhurdur. 
karpuzunun tııdına bakmadan:.....__: ___________ _ 

Güz.el Niksardan bir görünüt-
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Uıu11 yıll:ır ı.e neli haline t c ıı..ı· ıli lnıiş h:ını ıı T o li:ı l' l a n bir giiı iin iiş. 

Felaketten 
Kaza: 

sonra 
Erbaa 

l 942 drki zelzele Erb:ıa için 
bir feHiket olmuştur. Bu zen. 

~in muhit !clakctin tesiriyle ii
<l<'la ort:ıd:ın silinmiştir, llu ha. 
cfüe Erb:ıa kin bir den·in so
nıı, yrni bir den'in de başl:ın
gırıclır. Yeni Erb:ıa, eskisinin 
daha g[iııeyinde banıba~k:ı hir 
JıRviyctle viicul buldu. 10 yıl
lı k ~·eni .. ~rb:ıa bugün mamur 
bir kazadır. Tiitün \'C diğer 
maddeler :ırasında hububat ve 
kendir islihsalleriyle kesesini 
doldurmu!;i zengin olmuştur. 

Felaketler \'C onun getirdiği 
tresslirler kolay kolay unutul
m:ız ... ı-:rb:ı:ı böyle çok acılar çek 
miştir. F:ık:ıt buglin yepyeni 
\'e 5lrin bir şehirde oturmakla 
"Erb:ııılıl:ır acılarını unutmuş 
sayılırlar. 

Tekelin bliyük tiilün clepol:ın 
sehrc mamur bir çehre yerıni!j· 
tir .. Caddeler binalar, medeni 
Sl'hir esaslarına göre kurulmuş 
ıur. İleı·iyc doğru daima bir ha 
rcket ve f:ı:ıliyct göriilnıekte
dir. Şehir bu inki,:ıf tcmpo~ıı 
ile pek yakın bir grlreekte mii 
him bir~ mcrkrz h:ılınl alacak
tır. 

Ş<>hrin <>kktrik cnrrjisi ihli· 
yaı;t.ın f:ııladır. Su, yeni yapıl· 

( DN·a nıı l1 indde) 
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'okat'ın 
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eıısen 
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aşlıca d 
.... .a. ...... .11.ası 

rok:ıcl:ı :;irdiı'.:ıııiz. z:ıın:ın mfı. ' 
mıır bir cadde, sıra sıra 

giiwl biıı:ıl.ır görur&linüz, eı\•ar 
d:ıki b:ığl:ır, me~·,·c bahçeleri 
içiııiz.i :ıç:ır. II:ılk diğer b:ı1.1 
orta ı\ n:ıclolu ~ehirlerinde ol
rlıığu g i h i halinden şi
kftyetçı değildir. Buıılar:ı im. 
k:ır:ık, Tokadın hiç bir dereli 
olmadığını sanırsınız. F:ık:ıt 
biraz daha derince konuşunca 
\ c şehri tetkikten geçirincc, 
c<;:ıslı bir derclı bulundu&u gôzıl 
nüze çarpar. Hu da, şelırin bir 
dere ıçinde bina edilmiş olm:ı. 
sıdır. J>ıı ~ üzdcn Tokat şehri, 
j~;ce glincş görmez. mr:ırta 
çok iyi ha\':llı yerler dururken, 
şı•hir, kışın da y:ızın da rutu. 
betten sıkıntı c:ckcr. Bundan 
h:ışka Tokat, sel afrlinc maruz. 
clur. 1!J08 seli bir facia lı:ılini 
:ılmıstır, feyezan yüziindcn bo. 
ğulanl:ırın miktarı yüLlerc var. 
mıştır. Seller bir kaç senede 
bir tahripler yapar. Nitekim 
lrn .sene de şehri sel basmıştır. 

.\'H1'İC E.Sİ:t; 

rdi. • .r 

ev kit 

~ 

sel yatağı • 
.:. 
·nde 

•t sel afe • ne u va 

·rnsırnnesr.ım 

Şehri sel ~atağının h:ıriciııe 
çıkarmak, Turh:ıl yolu fi. 

zerinde, yine belediye hudutla. 
rı lçindl' bulunan sahaya geçir. 
nıck için vakit \'akit teljebblis· 
lcr olnııı~tur. Ilıç olnı:ızsa h:ıs. 
tane, mektep gibi resmi binala. 
rı Yl'ni kısımd:ı y:ıpm:ık surc
tile ~elıri tedrici suretle iyi 
h:ı\':ılı \"C selden m:ısun bir ye. 
re çekmek fıkn i'İh•nlerde )"C'I' 

etnııştir. l•'ak:ıt böyle projeler, 
nrs:ı \"C bina:-ahipleriniıı nıen. 

llrr Aıı :ı ılolu şthri gibi Tokat da imar \t t.allı.ınclır.ılm:ıya muh C:ıçtır. Ş irin To li:ılın şu hali bu 
ril;rl tc3 iıl etmiyor mıı! 

!:ıatlerinr dokıınrluitu iç\n rsas

lı bır şekilde yu: Li!lilmr~iııe 

imkan bulıınm:ım15, ane:ık tek 
tiik b:ızı harl'kctler }apılnııs. 

tır. 

ım:n·ı;c iı.iK1·1~ 
iXKİŞAI' 

ııut bir muhit iııtib:ıını \'rrmc. 
sine sebep, herkesin az, çok 
bııi(ı, bahçesi bulunması ,.e 
b;ığcılı(:ın, mr~·veeili[:in, seb
zccıliği n inkiş:ıf halinde bulun· 
masıdır. Hund:ın başk:ı Tokat 
ch·:ırı çok iyi pane:ır yetiştirir. 
Ci\·:ırda hububat ıb·a:ıti ileri 
gitmiştir. Pamuk iizcrine y:ıpı. 

Yaıon : 

ıl. E. l!. 

•• 
1.ın drnemrler menfi netice iti' .._1 t • b b lik . .. ır , :ı Uı u şar:ı ın, en y ı •• 
\'crmış olnı::ıkl:ı beraber lıenuz sek Anupa şar:ıplarile boy öl-

:reni iktid:ır hususi serm:ıyeyc 
dc\'ir fikrinden \':ızgeçtl. To
k:ıt f:ırap I:ıbrıkasını lıfilll Te. 
kel işleti)or. Bununla bcr:ıbcr 

hususi teşebbüs sahiplerinin 
elinde uf.ık ş:ır:ıp fabrikııl:ırı 

d:ı vardır. 

fü\KJR Vt: 
A:'\"l'Jl\10~ 

iimit kcc;ilmemiştir. Tokadın çebilen bırieik ş:ırabımız oldu. . . . 
· · . T okat, cı.kıd<'nhcrı m:ıdcncı 

tır:ırı chemnııyl'lı rırtış h:ılmde Funu iclclı:ı eden Tok:ıtlıhır var- · 1 • b" h' d' • . ve sana çı · ır mu ıt l\'C 
d.r. clır. Tok.ıt Tc.kel falırıkası bu . · 

ne\· ı:;:ır>p iizcrinc ,.:ılıcı~·or t:ınmmıı tır. Erg.ıninin b:ıkırı 
;\;ı\I'l'XCP ı " ~ ~ ~ ~ . • ' '· - • D. P. iktidara geldii;i zaman buraya nakledilip buradaki k:ıl. 
ŞAHABl b:ın fohrik:ıların ·hususi .serma- hanede eritildiği için mühim 

B ııııı~~a b:ıt( n-cuuu Tok:ıt ~cj c cle\'ri clüsJ~:ilmiistü. To- bir bakır m~rkezi diye t:ının-
iı;in çok mılhımdir. Tokat. kat ş.ırap f:ıbrıkasının, ilk mı~tır. Şımdi kalh:ıne mctruk-

d:ı ·"·JrcncC' •denikn ve htan- hamlede dcvrcdil<'cek küçiik tür. Bunııııl:ı brr:ıbcr b:ıkırcı-
bulun yapınc.ıl;ıııa bPnziycn ti- fabrlk:ılar sıra;ında adı gcçmis lık san"ati ink.ş.ıf halinde kal· 

,. 
~ ... ~~nış 
Sll ır 

'J'ok:ıt \"e l'inırıııda nıühim 

nntinıon madenleri v:ırdır. ı;;s. 

ki Zongııld:ık Milletvekili R:ısırı 

Özdcmiroğlunun madeni bu :ı. 
rad:ıdır. 'fok:ıt ha,·alisinde kıy

metli ncYiıleıı mermer de çı

karılır. 

Şehirde dericilik cslddenbe. 
r.i inkişaf h:ılindedir. Y:ıznı:ırı. 

lık, dokum:ıcılık d:ı cpcyec yer 
tut:ır. 

A(iı\ÇS I~ 

Çı\:'\11.WJ;J, 

ort:ıyaşlı 'l'ok:ıtlıların h:ılır-
laılıklarına göre cinırd:ıki 

Çıınılılıcl ve büliin tepeler or. 

m:ınlıktı. Bunl:ır bir tek nesil 
iç·incle hemen hemen yok ol

muştur. Il:ıkır k:ılh:ınesinin 

bunda tesiri olmakla ber::ıbcr, 

mcnıleketin her yerinde oldu
ğu gibi, ormanı tahrip edip a. 
r:ızl açm:ık derdi bur:ıcla da 
vardır. Orm:ını yok edenler, 
tabiatın niz:ımını bozmalarına 

\'c meıııleketi bir asır sonra j. 

rinde y:ışatnıağa imkiin \'ernıj. 

Jccck bir çöl halinde düşürme. 

~e başlamalarına karşılık, ken· 
dileri de ha~·ır gorp1üyorlar ve 
:ıçtıkları toıır:ıkl:.ırı lıir, iki se. 

ne sonra zira:ıt içi11 işe :1- ·ar::ı. 

nınz diye terketnıcğe mecbur 
kalı;orl:ır. 

TUrkiye için orman dfıvası· 

nın bUtün d.ğer milli dfl\·aJa. 
rımızın yekunu kadar mühim 

olduğunu, Inc;an, Tokatda d:ı 

hissrJiyor. Burada z:ıy1f bir 

teselli \ardır ki o d:ı be5 yliz 
dekarlık bir saha dahilinde ol. 

~ ................ .......... .,....., ............ ---------~ ..... 
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Tol.at 'c T urhal mıılıilinin Jı:ııılı r:ı nıaJı.;ıılü lı::ııw:ırclır. 1'uılı ::ıl S r lil.'r Fal,rili:ısıncl:ı \':IJ:cınlarılıın 
boş:ıllıl:ın ıı:ıncur yığın l :ın 

Turhal seker labrikası ve 
7 . 

odern bir şehir 

.. 

J 

Şeker labrık:ıl:ırım;z, rnSl'O
nel işletmecilık b:ıkımın· 

d:.n en verimli \'e miikemmcl 
~ınııi eserimiıdir. Kiiıım TilŞ· 
kent, bunların temelini o k;ı. 
d:ır olgun bir zihni~ctlc :ıtmı, 
ı.ır ki devirler değişmiş, ~· eni 
yenJ id:ırceiler b:ışa geçmiş, 
f:ık:ıt bu oc:ık ayni intizam \'e 

\'Hiınl<' ise devam etmekle bc
r:ıber, devamlı bir inkiş:ıf:ı 

m:ııhar olmuştur. ller şeker f:ıb 
rik:ımızda göı'ülen genişleme 
için kap eden techlz:ılın bü· 
yilk bir kısmı, yerli ol:ır:ık i
m:ıl cdilmiş:ır. Bu ~eker fab
rik:ıl:ırı adet:ı kendi hız ve lm'f 
ntile neşvünema bulabilen, 
zinde bir :ığ:ıca benzlyor. 

Yeni şeker fabrlkalarınm i· 
çin m:ıklnc teklUlerindt' bulun 
mak iizerc hazırlıksız bir ~ekil 
ele meınlckellmızc ~elen b.uı 
rcnebi ihtis:ıs adaml;ırı, k:ır~ı
larınd:ı ~CJk iyi yelişmış, büllin 
teforrii:ıtı iylc'c k:ınıy:ın \ 'e 
hes:ıplıyan bir teknik heyet bu 
lunduğunu gönlnee ~:ısırmıır 
lar Ye tekliflerini geri 1ıl:ır:ık, 
d:ılı:ı f:ıl.1a bir itina ile yrni 
b:ışt:m lı:ızırl:ımıslnrc.lır. 

1 
(J>e\":11111 10 11lltlU\:ı) 

OK af 
eb,abı 

Otelleri imaline çok milsa- ti. 1''ak .. t ıa talio cıkmadı ,..cya mıstır. ----- _ ·~------=---- --- -~-- l':ı~ı~·-:ırytııw.ııır Tuk~ııla bir "·'~ d'"'" ra~t
geldık . eUi;le yenıci;i 'ok!ıc'ır, 
Jok:ını:ıya gidip ~emek ) he
lim• dedılcr. •Olm:ıı, bit To. 
k•ıl kcb:ıbırıı bulup yıycccğız 
\"C lıundrın b.ıhsedeccğ.z. 'il d•yc 
ıc;rr!r ellik. Feık:ıt :ınl:ıdık ki 
loh.ınlal:ırd:ı lı:ızır hanr Tokat 
kebabı bulunmaz, b,ınu firın • 
l:ır:ı sipariş surdilc h~ıLırlııt
m:ık ıt:ıp eder. 

T oJ.at d.j dıl:cr An.'dolu şt•hir 
' lrri ı;ıbı otel b:ıkımından 

geri k;;lmıştır. Burada d:ı bU
yiik \'c koııfoı'lu otdcr yok
tur. ı~ak.ıt, mcmlekrttc gelışcn ! 
ikt.sadi ha; atın icabı olarak ı 
.sc.y:ıhal edrnlrrin adedi de art 1 
m.,kt:ıdır. Bu artış, b.w yer
inde dikkatle tnk;p edildigi 
iı;in yeni otellrr kurmak z:ıru-ı 
rctl hissedıliyor ve yer yer ha- . 
rcketler gorülüyor. Nitrkinı · 
Tokıılt:ı d:ı ilç ~eni otel kıırııl
ııuk fül'fCdir. Ilunlarl:ı birlık
le başlıy.ın faaliyet Tok:ıtın 
otclcilık sana~ iinin do~mn i~
tidaılı taşıdığına dair ilk :ılii.
metlerılir. 

l\l<'\'Clll oteller içinde Brledı 
ye oteli, T(lkat Pıılws, Enınixrt 1 
oteli zikre ~ay:ınclır. Fakat bun 
lar d:ı \'as:ıtlan ; uk:ırı clegildır 
ler. 1 

Tok.:ıt 1'.ıl:ısın umumi duş \'{'. 
banyosu '.:ırdır. Fıyatları 2:JO
l25 kuru5 arasındadır. 

Lokant:ılar ;çincle Şehir J,o_ 
)ı:ıııtası tenııı. ve i\"iclir. RC'lr
tliyr yeııi lıir lokanı~ ~:ıptırm:ık 
e.dır. l'cııi Erba:ıclan bir ı:iirii nu~ 

j 
Turhal Şrlı. er ı ~ıılıriı.a~ 1·urlıal Ş.-1.f'r Pabrih~ı lf'~hlt'rindf'n ıı ir l.ıı;ıw, 

Ç:ıresıı b.r miiddct beklcıl,k. 
F:ık:ıt ~:ıbrımız bo~:ı r.ıtmnli. 
'l'okat kebabı eidılcn ndı~ ... 
llem ı~tih:ı ılc ~· edık, hem (le 
nasıl ~ :ıpıldığına dair ~:ı iı.:h..}. 

tı :ıldık: 
Şışkre et ve ı;ig ol:ırak pat

lıc<ın, domalr~. biber b<'(irili
}Or. Bu şışler, tul.mi ol.mık 
yapıl:ın fırınlard:ıki uı.ın ılr. 
nı.;·Jrrc:> asılıyor, ze\ke gôrr tıı. 
ıu, bıberl tem n rılili) or. J.:t
lcrdrn damlı) an ~ ;ıı.,l:ırd.ın •.• 
Ufade için şi~lrrın :ıl•ın:ı gu. 
\<'<;ler içinde :ı)Tıe19 P•ltlıl'an 
,.e b:ım):ı gibi selnl'kr konn
lu_yor , Oııl:ır da brr.ı ber pı~i
) Or \"e kebapla berabrr SQfrn
ya çıkıyor. Keb:ıp. pılil\l.ı \'r~:ı 
pide ile y<'niyor. Uuna yoiıurl 
J;.:ıtanlar da ·bulunuyor. 

~ 


