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BABY O. K. 
8 Vitaminli HollAnda sütü çocuğunuzun ideal gı· 

r 

C. H. P. binası ile gazetecilere D. P. liler tarafından taarruz 
edildi. İdari ınakamlar hadiselere seyirci kaldılar 

İnönü Maııisa'da ınahkenıelerin istik lali ve hakiınlere 
teıninat zarure tindeıı bahse t ·· 

Dedikodudan l · 1·~-, r-••1 
i11ii11ii11ii11 1 

RURHA~ ARPAD 
l' aı.ın ııa.-ı hlıııtlndm 

Menemen 7 - Sant 9 da iz.. 
mirden ayrılan İsmet İnönü ile 
yanındaki partililer ve basın 
mensupları saat 10 a doğru MeB·ıkflk lflıı11isıı 

N11ıkıı 

nemene 'ardılar. 
Kasabanın bir kilometre dı· 

şında otomobilinden indirilerek d ki ı Jı:a pında 

<Denmı Sa: 5 Sil: 4 ,ıe) , ·eni bır ısyan olmu5tu. 1'ukarı~~a~l- r~ı;imde !,s~a~. eden esirler 
açık bir jip arabasına bindirilen 1 Birkaç ·'ü? önce Günty Korede Cheju ada ın a es r m 

muhafu lar tarafından goturulurken ıonılu) or. 

1 Korede. göğüs göğüse 
sava,lar ba,ladı 

1 

Komünistlerin insan seli halinde 
· kanlı çarpışmaların sonunda 

yaptaklar1 taarruzlar 
durduruldu. 

D.P. Genel idare Kurulu dün uzun bir toplantı yapt1. Top
lantıda, İnönü nutuklaramn görüşüldüğü tahmin ediliyor 

Giif ek'iıı 11111Jıııke11ıesi bıı giiıı başlıyor 

~ ... uııaıı 
diin 

Parlamentosu 
feshedildi 

Yunanistanda seçimler yapılacak. Cumhurbaşkanının 
Atina'ya yapacağı ziyaret geri kaldı 

Auoctatfll ı•.,n _

1 
U Atı~a, 7 - Yunan Kralı bıı· ı Lcakıp ~u yolda bir tcbliı! l'l· 

g n şım~iki parlamentoyu feshe ~ınlanmıştır: :r· >~ı Sctimler tarihini tesbit dlUkfımet parlamentoda sahip J 
t en bır kararname imzalamış· bulunduğu kat'i çol!tınluğa rağ-
ır. men memleketin iç huzuru jçin 

1 Ba&bakan J>Jastıras ile mua\•I· genci seçimlerin geçici bir h U· 
n ve dışişlerj bakanı Venlzelo- kümet tarafından sevk ve ida-
sun saraydan ayrılmalarını mil· <Devamı Sa: 5 Sü: 2 d e> 

Plttsburgh. 7 CUSİS) - Bir
lc~lk Amcdka Dışişlcı· ı Bakanı 
Dcan Achcson dlin burada yap
tığı mühim bir siyasi konusma
d:ı Türk - Amerikan işbirliğini 
lllir Dünyanın iman \'e ku\'Veti
tıin artmasına aınil olan sebepler 
den biri olarak gösterml~lir. 

Dcan Achcson dem istir ·ki: 
ıc- Son ıamanlarda cereyan 

eden bazı hadiselerin ehcmmiyetı 
ne dikkat etmemiz icap etmek
tedir. Tahminime göre bu olay. 
lar, komünist diinyasının tak
tiklerini, IIUr Dünyanın artmak 
ta olan kuvveti neticesi meyda· 
na gelen yeni duruma göre a· 
yırlamak mecburiyetinde kaldı. 
ğını göstermektedir. 

Çok yük~eklcrde uçacak olan uçaklardaki pilotlar için yeni bir 
e lbise tipi meydana getirilmiştir. Yukarıdaki re imde altı yılda 

tekimül ettirilen bu yeni elbise görülüyor. 

yıkaı·nk 111iittef ikleri 
• 

istediler 
,~, .. p,,,. 

=ı Scoul, 7 - Komünistler bu sa 
• 1 bah Kore cephesinin üçte ikisi 

boyunca şiddetli hücumlara geç
mişlerdir. Bu hücumlar komll: 
nlııt birliklerinin aylardanberı 
yaptıklan en büyük harekAtıdır. 

Bu hücumlara 12.000 kadar ko 
münist askerinin işUrlık ettiği 
alınan ilk raporlardan anlaşıl
maktadır .Müttefik makamların 

<Devımı Sa: 5 Sil: 3 de> 

.,. 
ugun 

orum 

Çorum ilavemizi 
müveııiiniıden israrla 

isteyiniz 

Bilirki şi eski yankeı.ici Mehmet Önderötıe dün izahat \·eriyor. E:=:=::=:;=:=:::.:=:=:=:~ 

ı. Asliye Cezada yankesicilik 
tatbik atı yarıda kaldı 

16500 liranın cebinden çalln ması hôdisesinin 
sında eski bir yankesici dinlendi 

1'IL~ı\Z ÇETİ?'lı"ER 

Kumarbazlar 
M·uehassıs 

t'!n letecekler 
Bir vankesicinln billrki~I ola

rak m~liımatına milracaat edil· 
mesinden sonra Beyoğlu Sulh 
Ceza Mahkemesinde. diln yapı· 
lan kumarbazların duruşmasında 

Devamı Sa: 5 Sü : 6 de> 
-o-

Bir mektup 
Gazetemizde çıkan ve Avrupa. 

dan gelen kaçak eşyalar ba51ığı· 
nı taşıyan hııbcrimiıe karşılık, 
adı geçen teni MuallA Yakadan 

<De,·amı Sa: 5 Sil: 6 da> 

cMendereı., Hallı: Partisine kardeş nauri) le 

ZIT KARDEŞLER ••• 

duruşma· 

l 

• 
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IGüNüN YAZISI 1 

Prens Sabahattin 
Bu ismi ilk r y AZAN : ------) ragati n•fs !-

defa 1908 1 çinde öldü. Or· 
dt, me~ruti- ı 1 tada ne kendi 
yet inkıı1bı- Asaf ltlııanınıer kald•. ne dava· 
nın coşkun • ıı ... Bu mAne· 
g U n ı er ı n '-------------------------' ,.ı maıhariye-

Şehir çöpleri denize 
dökülmiyecek 

de duymuştum. Bütün mü - Send•n Sabahattin Beye ti inklr cesaretini ken· Şehir çöplorinin deni7e dökülerek imhasından doğan mah-
ne\."\·erler arasında inkıllbın bahsettim. Tanıımak istiyor, dilerinde bulamıyarak fa- zurları ıt"idermrk ü1ere <llin Vilayette Vali ve Belediye reisinin 
kut11l parola;ı •ibı' t .. tı• edıli- hac.·di bu•ün gidelim. tiha okuı ~örünmek iste· ·· ., ·' "' baskanh~ında Teknik Universite rektörü ve diter bazı profeskr. 
yordu. :Nihayet gUniln birinde Dedi. Parisin civar k~ylerin. yen bazı politikacılar: ler, Fen işleri m!idürleriyle Temiılik İşleri müdürü bir toplantı 
(Prtnı aelıyor) dediler. O gün den birine gittik. Mütevaıı bir - Mefköre sahibi idi, ilmi, 
İstanbul (\"aşa'. Varol.:) nida· otelde Sabahattin Beyi bulduk. feragati, fazileti ink~ r edile· yapmı<lardır. 
lariyle inim inim inledi. Ziya. Dizi fevkal.1.de bir nezaketle mez. Edilemez ama politikaya Toplantıda bu]unan ~zala.r diger memleketlerde yapılan im-
fetler, konlerınslar verildi. Al· karşıladı. Orta boylu, ıayıt, si- karıştı, hata etti. ha metotları üzerinde izr:ılıa• vtrmislerdir. 
kıılarla aı kal sın gok kubbeyi yah uçlı. koyu buğday beniıli, Diı·orlardı. Montık ve dava· Çöpleri çukura gömmek, Y'kmak, gUbre haline getirmek 
yıkacaktık. Fakat beş on gün kara gözlü. kara bıyıklı, son !arını daillet ve teıattan koru- metotlarından hongisinin ,ehir için daha faydalı oldu~unu tu
ıecmedi. sinsi bir fısıltı baş- derece nazik, sıcak se~li. keli- :yabilmf'k i~in olsun bir an dU- bit etmrk Uzeı e hususi bir komi~:von teskil edilmistir. 
)adı: (Yaıa', Varol!.) avazele- meleri tarta tarta konuşan bir şilnmüyorlar, düşünemiyorlar BJ komis:·on, :rran.:;.ada çöp iınha hu~u5unda doktora ver· 
rlyle çatlayın dudaklardan: zat idi. Bende hlsıl ettiği bir ki, merhumun kültürü diploma· miı profesör Hıkmet ;>;artırin'le Teknik Ünivenite profeoörle
(Bırak ıu ıeırseriyi, ıdemı mer intıba, Goethe'nin Napolyon'da siy~ yani siyasi, içtimaı ilimle· rinden istifade ederek ç:ı lı~malarına başlayacaktır. Netice olı-
~eıiı·et•I imi• me•er• .• F"lt ho uı·andırdı•ı intıbaın A'-'Tiı ol~ re müstenittir. D.lvasını yürüt- · a. .. " & a • .3 nıncaya kadar çöplerin bir kı~mının üzerine toprak örtme ve 
rif' )lılnafık h.rif!.) fitnesi muştu: mek için de polıtika gohasına 

h b ı çukura gömm~ suretiyle gi.\bre haline getirilmesi tecrübe edi-
aızmıya baıladı. (Ademi merko - l te bir olgun adam'.. ihtiyacı vardır. Bu sa ayı u · 
ııyetçi imiı ha! Vay alçJ1< he- Diye düşilnmüıtilm kendi mak, yok<a açıp yaratmak ha· iecektir. 
rif vay!.) diye itin için kiu kendime. yati ve mesleki vazifelerinin Bu arada şehrin muhlelif yerlerinden 20 cöp numunesi alı" 
perçinledık. Fakat hiç blr'm!z: Kahvelerimizi içerken bana başında gelir. nacak ve bunların tahlilinden sonra elde edilecek neticeye &ö 
(Ademi merkeııyet nedir'!. di· ıöyle hitap ettl: Hataya ge) ince: Hata etik('ti re gereken kararlar verilecektir. 

HAVAC--:~ 
VAZI Y•TI .SAi 
\'pşlJköy 'IC'troroloji Jstas· 

)"onunun tahnılnlf'rlne göre 
bugün ~ehrlmiı ve rivarın
da ha\•a sabahleyin deniz 
lli1ü puslu, sonraları kı~
ıntn bulutlu geçerC'k; rii7.· 
~Arlar <abahl&yin de&I,lk 
)'Önlrrden hafir, sonraları 

kuzey - dogudan orta kuv· 
,·etle esecek; hava sıcakh~ı 
düne nazaran biraz artacak
tır. 

Diln şelırimbde hava sa
bahle)in buluthı, sonraları 
açık geçml";; rürıt3rlar sa
bahleyin güney . batıdan or· 
ta kuvvettr, sonraları deli· 
,ık yönlerden hafif olarak 
esmlıtır. 
Günün sıcaklı~:ı gölgede a· 

ıami 18.6, asgari 8.4 santi
grat olarak kaydtclilmiştir. 

KUCUK HABERLER • ye hikmet ve m~na ını !orm.ı- - Gurbetin hazin tecelli~i bel ile ortaya konabilecek, müsbel Ayrıca dür. a) ni zaınanda ikinci bir toplantı .da İktısat, Su-
dık, araıtırrno.«ık. Sadece ı5zo ki ıizi çok Uzmektedir. Metin bir vak'a ben hatırlamıyorum. lor İdare>!, Saglık 1;1eri müdürlerinin iştirakiyle yapılmıştır. ~!iLLi E(;!Thl 
kandık. iftiraya katıldık Ma· olunuz. Hik yolunda karııla- Kendi•ine dıvanı harb mazba· Bu toplantıda ,ehrin yakacak ihtiyacı da tetkik edilmlıtir. Briket REllBERI 
alesef ben de bu ıafdtrıınlar nacak güçlükleri yenmek neş'- talariyle maledilmiş suçların da \'e man~al kömürleri hayilerde ve Unkapanı karpuz serıilerinde Şehrimiz l\Iilli Eğitlm :\fil.dür· 
meyanında idim. esi her kula nasip olmaz. !nıı· tamamen ve külliyen iftiradan zamanında kilo re satılacaktır. lUğü, geçen sene mekteplerin 

t)ç beı ay ırçti . Gilrbtizl•s• nınıı, bu manevi bir maıhari- ibaret bulunduklarına imanım açıldığı günden itibaren geçen 
ailrbUtleıe, iyiden iyiye belir· yettir. var. (!lata işledi) dernek ko- bir sene zarfındaki çeşitli faali· 
diki, mnenın hedefi sadece Sa * !aydır, fakat fazilet, iılenmie ha Taksı'm Nahı'ye Film Parlaması retlerini gösteren bir rehber ha· 
bahatlin Beyin şahsı veya dA· Q gün !ohbet ilerledikçe kar. tayı müdellel ve mü>bet ola- mlamaktadır. "*" de"ilmlı. Me•or fikr'i istik ,·ımdakl adamın ilmi hüvl- rak ortaya koymayı emreder. y d Bu rehberde milll elitimle a· 
lllltrinİ mildafaa.cuaret!ne mı y•ti nazarımda mertebe merte- Bir insana, hele, ömrü apaçık Müdürünün üzün en )~angın ilkah bUtün faaliyetlere yer ve-
lik her irfan •ahibi aynı sistem be yükseldi. Ayrıldığımıı za· ve pek haksıı bir ma~duriyct 1 •ilecektir. 
de taıa tutulurmuş. man ona muhalefet ettiğim gün içinde fenaya ulaşmış, her mA Durucması Çıktı ~\N KURTAR:llA * ler namına hicab ve teessür naai)·le mağdur bir insana h::ı 1 a f lF.RKEZLERJNDEKt 

1913 de Sabahattin Beyi ıah- duymav. a batladım. Hasbihalle- isnat etmek: iftiraların en kö· İ ~.U\'D.U,I,.\R ~IOTÖR-
Aldariko,. isminde bir tal- S•hremlni Ya•!Ak sokak 15 ~Ec K s~n Paris'te tanıdım. Onun rimiz devam ettikçe hlcab ve tUsU savılır. J LE.ı E 

Za ··aı"ıı Sobohaitı·n Bey, va· yandan rüşvet almaktan flanık numarada oturan lıter.siye Yur· Den·ızc·ıı·k Banka·ı Karadenı·z gibi ben de Kafama isabet c· nedamctim tamamen hayranlık • dU ti 8 f Ak ı ;ı ' 

den bir taşla mecruhan gurbete halini aldı. O, kendi çıkarını de tandaılarından beklediği vefa Taksim ~ahiye mü r . a a .. - daer bazı sinemaları ait filmleri Can kurtaran bölgesinde çalış-
iltica etmiştim. Bir hemhalim: lil, ancak ve ancak memleke· Ağu~unu ancak Eyübün müba· kepenek ın muhakemesı~e dun temizlerken, bu tede kendisine tırılan sandalların motörleştiril· 

tin cıkarını düşünüyordu. Bu rek topra~ında buldu. ~!eğer o saat 11.30. da 9 uncu aslıye ceza yardım eden Lfltfullah isminde mesi için tetkiklere baııamıı· 

Tu" rkı'yenı'n na mu dil ünce>i de indi bir müta- toprak ne kutsal bir mayo ne mohkemesınde. başl~nmııtır. . ki çocuğun elind•ki lilm man- tır. \ 
I' la•ya müstenit değildi. Bilakis ı·oğrulmuş ki, t.liı.mın kahra- Sanık eskı ıfadtsınde rUıvet gala düşerek parlamııtır. G. Kt'mL\Y BAŞKANI 

dünya ~idiıatını inceden ince· man llemdarı Eyüp, fikir ve {a. almadığını, kend1'i telefon et- Kısa bir ıamanda etrafa lira. ŞEllRl~ıtznE 

l'stı'hsalı' artıyor ye tetkik mahsulü idi. Daha 0 zilctin civanmert rehberi Fik- mckle meşgulken paranın Alda- yet eden ateş evde bulunan 80 Genel Kurmay Başkanı Orge· 
günler, yAni 40 sene evvel in· ret ve hamiyetin güzide mil· rikose. tarafından haberi ol~a- yaşındaki Nahide ile 2 yaşındaki neral Nuri Yamut dün şehrimize 

.ıı1.ıı~Yt#d p,.,,. 
1 

sanlığın bugünkü ihtiyaçlarını messili Sabahattin gibi insanlı- dığı bır sırada ma~anın Ustilne Yılmaz isimli toculun muhtelif gelmif ve kendisi Kara orduları 
Vaşinıton, 7 _ Birleşik A- s<'zmi~. her milletin kafasında ğın en kerim nümunelerini iti- kondu~unu .söylemiştir. . yerlerinden yanma~ına sebep ol- komutanı Orgeneral Şükrü Ka· 

merika 1'Hllt Pamuk Kurumu Or hilrriyet ve isllklAl mefhumla- na ile seçerek bağrında saklı- Duruşma bazı tanıkların celbı duklan sonra söndUriilebllmiştir. natlı, birinci ordu mürettiş ve-
l•ln ba•ka gUne bırakılmııtır Yaralılar ha•taneı·e kaldırıla- kı·ıı Korgeneral İsmail Hakkı tado*uda pamuk yetistiron 4 rının grlişmeye başladığını tes. yor... ' ' · · ı k All h t • · · mah rak tahkikata baılanmııtır. Tunaboylu ve htanbul merkrı memleket; Türkiye, Surıye, ra bit etmişti: a 0 opraoın emını, · Yemekten zehirlendi 

ve İranın İkinci Dünya Harbin- - Kavimleri köle •ibi isti!- fuzlmnın rahim ve şefiki ol- Sarıyer cinayetinin konıutonı Tümgeneral Reşit 
den önceki seviyeye kıyasen pa- mar devri artık geçmiştir. 1Ier sun! \ ve öldü Erknıen tarafından karşılanmış· 

tahkikatı tır 
k -.._.. Bakırköy Osmnniye ma ı esı _, _ muk istihsallerinl orgeç on mis· milletin id>rl. iktısadl hukuku !(::::::::::::::::::::::::::=~ h ıı · ES.Ki BiR \'U" .. \N 

Ji artırmalarını kabil görme te- na samimiyetle riayet edilmeı~ r , d Sarıyerde işlenen feci cinaye. 8 •K.\NI GELDi 
f 1'1ektep sokak 8 numarah ev e ..... 

dir. dik('e umumt sulh ve ıellmetin oturan İsmail Tepeli Uç gün ev- tin tahkikatına devam edilmek- Eski Yunan Bakanlarınd'.l.n 
Türkiye hakkında söyle denli- teminine imkb bulunamaz. tedir. Styhanos Gonatos ,.0 e•ı' du··n vel evinde yediği yemekten zehir 1 "' 

mektedir: Is ih 1 il l Diyordılı. Bu hükmü de yanhs lendiğinden Cerrahpaşa hastane. Diln de Sarıyer Emniyet Amir· ~ehrimi7.e gelmislerdlr. 
•Bu memleket t sa , m a- çıkmadı. ste görtıyoruz. bugün liı?inde bazı kim~elerin ifadesine NEZIIIE ,1 ,. 11 ıTTIN ki sine kaldırılmış fakat hastanede v 

raıtırma, eğitim, tarımın mo · kü dtinya o •amiml riayeti gös- miiraeaat edilmiştir. iÇiN J"BILE 
· h t k t ıu t ı 1. i ölmüştür. " neleşmesı, aşara o

1
n ro , a- teremeyen dar görils U po ıt - Ceı.et 'lor~a kaldırılarak tah- Sanık olarak tevkif edilrn don Türk Kadın Birli~i İstanbul 

rımın ttt~kil.\tlandırı ması \"e kacıla.r utruna catır çatır yan- Kosova'yıı kikata haılanmıstır. durmacı Sabri Çehrenin avu'<at. -ubesi, muharrir Nezihe ~fuhit 
topral!ın ımaıı balıllllitaIDıta-1 • .,,,,ıtkt . 1 dol"tru !arının üçüncü a~ırceıa ı\ıahke- tin no mına bir jübile tertip et· 
doludakl diJer biltıin memleket. * l!o lran Konsoloshanesinin mesine yaptıkları tahliye talebi- m;ııır. 21 ekim salt akıamı Sc 
!erden ço ilerMdfr. 'llff • S·' ,,ha!ttn l!ey (Ademi merke 503 yıl enet bugün, 8 ekhn bir tavzihi nin bu~ün neticelenmesi beklen hir Komedi Tiyatrosunda yapı 
19~ },hna kadar pamuk Istih- rıyet) demekle Osmanlı İm- ı 4 ıs de Türkiye 1'Iararls- mektPdir. lacak olan bu jübile için zen..,. :n 
salini artırmayı pliınla5lırinış- paratorlu~ıınu teıkil eden ka- tana sulh teklifinde bulun- Bir kaç gün evvel, slkıt bir Terbiyevi rehberlik bir program tanıim edilmiş ve 
tır. İstihsal, 715 bi nila 869 bin 'imlere hakları olan hürriyeti mu1tu. 1444 de cereyan eılcn hanedanın yeniden iktidara ge· h:ınr1ık1ara b :ı şlanmıstır. 
balya arasında olacaktır. tenıln. medeni, siyasi, jktısadl Varna me)·dan muharrhrsln- tirilmesi için İran devleti yük. semineri tf.\ 'YVA'J SERGİLERİ 

Yılda 2 milyon balya elde menfaatlerini imparatorluğun de mağh1ı> olan Jan llonyad, srk resmi şahsiyetlerinin Bir1P.- .\('11,J\"OR 
h d ·· ·· ·· d t Tü kl ı \ ti kta •• Milli E•itim müdUrlU~il tara-etmek ususun a gozonun e u mAnevl hürriyeti ile sımsıkı r er n' rnavıı u m,.,. şik Amcrikada teıebbü<lere gi- • Vilô vet veteriner miidürlü~ün 

t ı h d f .. kil ···r··ımek ı b ı ı istifade rından hazırlanan terbiyevt reh-u an e ' mum n ~0 u · birleştirerek imparatorluA:u par ıu u unmasın( an · riştiginr dair çıkan bir haber il- ce ilimizin muhtelif ilçelerinde 
1 b b b 15 ıl ı·s d k b ı ı ti acı•ını j herlik semineri bugün saat 16 da e era er, u en at Y ~ çalanmaz, parçalanamaz bir ha- r erC' u ttı me n zerine ran konsolosluğu gönder- hayvan serj! ileri açılmaktadır. 
ti kt . k k ı t i yeni lllr Galatasaray liı;esinde çalışmala- ! yece ır • __ ıe getirmek ıstemi$tl. Mesell, çı arına 'ili C'nı IJ1 diğ i bir yazıda bu haberin haki. yi bakım ve yetiştirmeyi teşvik 

O. L Ü M Amerika Birleşik D<vletıerl gi. llaçlılar ordusu toplamı~tı. katle olakası olmadığını bildir- rına başlayacaktır. maksadile kurulan sergilerde 

Sili\-ri eırafından ilacı Azlt 
Bey torunu, merhum Rıfat Bey 
kerimesi, Dr. llaıım Pekin refi
kası eski valilerden Avukat A· 
saf Bilge Beyin dayızaMai, An· 
kara Gülhane Haıtahanesi klm
yıgerlerinden Dr. Yilzbısı ırus
nü Beyin halazadesi, salihatı nis 
vandan 

AYSE KADRİYE 
hanım rahmeti rahmana kavus· 
muştur. Cenaıe!:i 8 inci çarşam
ba günü Şışll Camiinden ö~le na 
mazından sonra Feriköy 1\teıarlt
ğına defnedilecektir. ble•U rah
met eyler•- _ _ 

d ı Jludutlarımıı.a girerek Tuna- Jlergün saat 16 dan itibarrn 1., f h . h 1 bl. .. Yani harict sal ırma ara mistir. devam edtcek bu seminer faali - m:ıt up evsa ı aız ayvan arın 
ve dahili temayUllere maruz l, _.rçm1$. Sırbltiitanı lstiJ:lya ,_.eti bir hafta devam edecek c~- ahiplerine ikr1miye \·erilecek· 
O 1 . b l'k t ba"lamı~tı Vt" nihayet ordu- A k T kk•• 'i t'r -sman ı cammını sem 0 ı •· Ç ı ece Ur kilde ayarlanmış ve mevzu iti- 1 

· 

ıekkülden kurtarıp realist bir gShını lılr ıamanlar Sultan .. ~ BiR KIZ ÇOCUGU 
t 11 .. d dl • • ll'h E · · h · ı bari·"e dört grupta toplanmıı· konfederasyon, yani blrleılk !\fura u avrn ( .. r ın ı " şım, annen11z, em,ırem z ve .,_,. BULUNDU 

devlet halinde derleyip topla• 'lafrrl llr şenltnclirdiği Koı;o. teyzen1 Ke\·ser Kutsayın vefatı tır. Dün sabah Kaı;ımpasa Bedret. 
mak istiyordu. Coğrall vaıiyet va •ahrasında kurmuştu. Bu- dolayısiyle gerek mektup, tel- Taksi saatleri tin mohallesindcki türb• yanın-
de buna Amerika kadar milsalt nun Uırrln<' devrin padt,ahı araf ve telefonla ve gerekse biz· da tcrkedilmis bir kız çocu~u 
ti. Çünkü imparatorluk Asya Sultan lkinrl '1urat, Arn•- zzt gelerek acımızı paylaıan ve ayarlanacak bulunmuılur. 
kıt'asında blok bir araziye ma· vutluk sC'(erini talil e<lt'rek bizi teselli eden akraba ve dost- Şoförlerin milşterilerinden faz DarülacC'Zeye gönderilerek tah-
hkti. Koso,·n'ya ko~muştu. llıırp larımıza ayrı ayrı teşekküre il· ıa ücret aldıklarına dair y:ıpılan kikata başlanmıştır. 

(Te<ebbUsü ıahsl) demekle lstrmlyor, .\vrııpanın bu böl- züııtünıüı imkan bırakmadıAın· şiklyetler son günlerde tekrar- BİR Jlı\OYO K.\ÇAKÇISI 
de istihdaf ettiği gaye, kafası, geıılnıle sulhun dl'vamını ar- C:Gn bu vazifemizin Hasına sayın dan artmıştır. Uzun zamınd1n~ 'f\llK(·l\t OLDU 
kolu işlemeye müsait her ka- ıu ediyordu. Diiljman ordu- gazetenizin tavassutunu rica ede. beri tetkik edilip de bir türlü bir Bir müddettenberi g uncu As. 
biliyetli ferdi, memuriyet iptill gfthına rlçllrr yollayarak ~n- r:z. neticeye varılamayan taksi saat- Iiye Ceza mahkemesinde devam 
ve ihtiyacından kurtarmak. ıa,ma tekltrlntle bulunmu,. Eşi: Cl'ı.mi Kut~ay, terinin ayarlanmasına Beledıye- eden radyo kaçakçılığından sa. 
memlt>ketin cömert kaynakların lu. Fakat maitrur Jan Jlon- Oglu: tmit Kutsay, ce de bu şik.lyetler karşısında bir nık olanların muhakemesi dün 

Dünya izcilik 
Teşkil atı başkanı 

• 
1 

Dün ·a izci TeşkilA!ı başkanı 
Mr. Wilson dün saat 16 da uçak
la şehrimin~ gelmiştir. Kendi.;ini 
hava alanında Bedtn Terlıiye~i 
t1cilik müdürü ?.tehmet Arkan, 
lstanbul İlk Tedrisat mlifettişi 
Sıtkı Şano~lu, il izci Kurulu 
başkanı Selim Duru ve trrnsili 
mahiyette bir kız, bir erkek izci 
ve bir kız. bir erkek ·Yavrukurt 
karşılamııı;lardır. 

~lr. Wilson şehrimizde iki gUn 
kalarak, bugiin İl izci toplantı
sında hulunacak, ve Galatasaray
da kendic:ine bir izci gösteritj 
yapılacaktır. Per8Pmbe gUnU izci 
oymaklarını ziyaret edecrk ve 
oymakbaşıların toplnntısınd~ bu
lunacak olan 1ı-lr. Wilson ayrıca 

cuma gUnil saat 15 de stadyom
daki gösteride bulunacaktır. ?ı'lr. 
Wil~on cumarteı;i Ankar:lya ha
reket edecek ve Ankarada üç giin 
kalarak tetkiklerde bulunacak
tır. 

:Mr. Wilson TUrkh•eye ilk de
fa gelmektedir ,.e bundan ev\"el 
38 muhtelif memleketi ziyaret 
etmiş ve bu memleketıerde izci
lik teşkli~tı hakkında fikir edin
miştir. ?ıtr. \Vil~on kendisiyle gö
rUşen bir muhabirimize: 

•- TUrkiyrde bu te8ki1At he
nüz yenidir. t~mit ederim ki mcm 
leketinizden iyi intıbalarla ay
rılacağım.• demiştir. 

iki yeni gemimiz 

geliyor 

Dtnizcllik Bankası he~abına 
Hollandaya siparis edilmiş olan, 
:\farmara tipi F.dremit ve A'.'·va
lık vapurlarından birinin seyir 
tecrübeleri bu ayın 12 sinde ya . 
pıJaC'aktır. Tecrübelerde hazır 
buJıınmak üıere gemilerin ~uva. 
riliklPrine tayin edilen Yusuf 
'ielkPnkaya \'f' Enver Tamgi)rle 
etetrikçi ve ikinci makini:ı;tleri 
önümüzrleki ruma günü uçakla 
Roterdama J'idecek ve gemileri 
teslim alıp limanımıza getirecek
lerdir. 

Edremit ve A ·valık'ın K11.sım 
avından itiharen birer ay- fa~ıla 
iie limınımıza a:elmeleri beklen
m .. ktedir. 

Her iki gpml do motiirlti olup 
16 şar mil süratinde ve l\faraka:ı 
~hıtemJr. r . !"";emqe~in lhHva 
ca göre lıfurlan~-~ ve Bandırma 
hatlarında, vp YRhııt Gelibolu veı 
Can.ıkkale sürat po~tsıJarında ça. 
f· -tırılm;ıları muhtemeldir. 

Renk körlüğü muayene· 

leri devamediyor 

SeyrUr::efer karalarına nı~ni ol
mak icin Beledive Sağlık işleri 
müdıirlü~ü hafif ve aşikAr suret 
te renk körlü~ü hastalıl!ına müp 
tela şoförlerin muayenesine de 
vatn etmektedir. lıfuayene netice 
sinde hastalıkları görülenlerin 
«-oför Phli~·eth::ri alınacaktır. 

,~-TA VİM-) 
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J~lil j!jl ı)' 
Yayalar 
Malumunuz ola ! 
ışıklı geçitlerde .batır ol•, 

yahut •Jet• ,·eya •dur• 
ı1aretlerine, yani •beyaz•, 
.yeşil• veya ·kırmızı• Ilm· 
baların kumandasına riayet 
etmiyen şoförlere ceza ke· 
sildiği halde ayni 15eye riayet 
etmiyen ya3·alara tamamile 
mlisamaha edildigini ve bu· 
nun şoförlPrin işini çok güç· 
leştirdiğini bazı soförtere 
tercüman olarak bu sütunda 
yazmıştım. 

Bu yazım üzerine ıehrl· 
mizin seyrüsefer itlerini dıi· 
zenlemek için geceli gün· 
duzlii çalışan ve gertekten 
müsbet ttdbirler alan altın· 

cı fUbt müdürü Orhan E· 
yüboğ:lundan a15ağıdakl ya· 
ııyı aldım: 

•Vatan gazetesindeki ika· 
zınıı üzerine seyrüsefer ni· 
zamlarına riayet etmiyen ya· 
yaları ~eyrüsefer nizamları· 
na riayete mecbur etmek i~ 
çin dört ki,ilik bir sivil grup 
teşkil edilmiı ve 1110/19~2 
tarihinden itibaren vaıifeye 
başlamıstır.• 

Altınrı şube müdürüne 
1oför vatandaşlar adına te· 
~ekkür ederken yaya vatın· 
daşların da dikkatlerini çe· 
kerim. Bu şehrin seyrüsefer 
Iılerinl elblrllğile düZtlıle· 
memlı gerektir. 

HANGi ÖLÇÜLER 
Rus Komüniııt Partisinin 

kongrf'ııılnd~ !\lalenkov, ·Rus 
ya kapitaU.tltrle iıbirliği 
yapabilir: sulhe dayanan 
beynelmilel öltülere riayet 
5artile• demi1. 

Ru<ya kapitallstlerle tı· 
birliği yapabilir mi, yapa· 
ma:ı mı. aklım ermez. Fa· 
kat komllnlım ile demokra91· 
nin lc:birliğl yapamıyatalı 

muhakkaktır. Halbuki Rus· 
ya komiinlsttlr ve Malen· 
kov'un kapliallst dedikleri 
de demokrasiJerdlr. 

Bunu da bir tarafa bıraka~ 
lım, fakat •&ulhe dayanan 
beynelmlltl ölttller• hangi· 
!eridir! .. Hiç ıüphe yok ki 
!\falenkov'un ve benzerleri· 
nln kafalarındaki öltüler! ... 

Demokrat dünya, o ölı:ü· 
Jerden boyunun ölçüsünü 
Rusya:rı Almanyayı mağlilp 
olmaktan kurtarmakla c:ok· 
tan almJştır. F~er Malen• 
kov bunun bir defa daha 
tecrübe edileceğini sanıyor 
''e umuyorsa çok aldanı· 
yor. 

~l.\L ~IEYDANDA! 

Amerikalı bir senatör 
·Türklyede hakiki demok· 
ra11f var. demif. 
Amerikalı bunu nereden 

biliyor diyecegim amma her· 
kes aklına ~elrnl yazdığına, 
aklına geleni Sö\·ledlğine gö
re .yanılıyor• da diyemlye· 
ceğim. 

Sadun G. SA\'CI 

ON KELiMEYLE 
Kore miizakertlert dokuz 

aya kadar mütareke doJu· 
rabtıecekmi$ ... 

l\lü7.akereler gebe kaldı 
demek! ..• 

TATLISERT 

Kamyon kaldırıma çıktı 

ve bir adamın ayağını 

kopardı 

TAVZiH 
Son zamanlarda yerleşen yan· 
lıf bir tellkki)'i tashih etmek ga
yesiyle aşağıdaki açıklamayı yap 
m.a.k lüzumunu hissediyoruz: 

da calıştırıp faydalı ve mliref- yad, bu teklifi rrddettl. On Kıdarı: HA.le Atak ,., Ferda zaruret hasıl olmuştur. sona errni~tlr. 
feh kılmak idi. ÇtinkU servet gün sonra b:ışl:ıyan mryflan Alalür, Taksimetrelerin yılba$ına ka. lıtuhakcme neticesinde suçu. 
,.e refah k:ıynakları ekalliyet- muharebe!ilnde Jlaı;hlar OT· Karde$leri: Galip Azmi San· dar eskiye nazaran iki misli fj. sabit .r.örülen Ray Gabi isimli ı 

S.\BAH 
ÖGLE 
IKl:-!Dl 
\KS.\\I 

Y '\TSI 
hl SAK 04.26 I0.41 

Şoför Rasim Tonpam idaresıtı
deki 24183 plakalı kamyon Tet" 
sane caddesinden ıeçerken kat .. 
dırıma çıkarak Te\"fik Oya isinı~ 

Ii aahsa çarpmıştır. 

Çarpma neticesinde ayağı kO
pan Tevfik ilk )·ardım hastarıe" 
sine kaldırılmış, şoför yakala~· 
mı§tır. 

lerln ellerinde bulunuyordu . duo;u perişan olmuştur. dalC't "e Kudret Sandalcı, yat yazar şekilde ayarlanması işi şahıs 9 ay hlrı~e 1300 lira da pa n>NH k .. t.l"tn, kfttnıa.ın• 
T f~~I ~ 

.... 
Devletin b~nisl ve en çok nU· -------------- l'ej"eni: Azmi Suotekin. bitmiı olacaktır. ra ceza!ına mahkU.m olmuştur. ..__•_m_'.;'·---------• 

Trençkotlardaki .\.elan• mar· 
kası bir kumaş kalitesi ifade 
etmez. •Velan •, (y1kadıktan son 
ra dahi) su geçirmez hale geti· 
ren bir empermeabilitasyon tar· 
ııdır. 

f usa malik Türk un!; uru ise ma· - --- __ ___ __...;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,._..;,.=;;;;;::;;;;;;;;;,;:;;;;;;;;;;;;;.,;;.;;.. __ ;;..;.;;;;;;;;;;;;..==.;;,;...:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ as ve refahını münhasıran dev· , ________________________ _ 

Diğer taraftan, dikkat edilme· 
si gereken bir nokta da. bir trenç 
kotun kalitesi hususunda •Velin• 

• kelimesinin tek basına bir garan
ti tflde etmedi~i ve aıağı kali
teden bir kumaşın dahi .. velan• 
usulü ile su geçirm z bale geti· 
rilebileceAi keyfiyetidir. 
Her bakımdan sizi tatmin ede· 
eek bir trençkota sahip olmak is 
terseniz, alacağınıt trençkotun, 
ı - Mandelberg kumaıından 

letten; yani yine kendilerinden 
toplanan vorgi birikintisi bcy
tilmalden beklediği için her 

gün daha fazla hissedilir ıen• 
deleyişlerle fakru sefalete düş. 
mekteydi. Bu yüzden hem dev· 
let, hem Türk unsuru mlnen, 
maddeten çökmekteydiler. 

* Ne yazık ki, biçare adam, der-
dini kimseye anlatamadı. 

Daha doğrusu hiç ummadık!•· 
rı bir muvaffakıyetle ikbale 
mathar olmaktan cılgına dönen 
politikarılar meramını anlamak 
istemediler. Tutulan yanlış yo. 
lun neticeı;J olarak Bulgaristan, olması, 

2 - • Velın • u~ulü ile 
meıbilize edilmesi, 

emper· Bosna. Hersek, Girit, Arnavut
luk derken Uç, beı sene zarfın-

3 - Biçki ve dikişinin 
de yapılması elzemdir. 

Mayer· da koskoca imparatorluk parça 

Bu üç hususiyeti haiz yUksek 
kalit~li trençkotları münhasıran 
Mayer Mağazasında bulabllirsi· 
n!z. 

parça edildi. 
Sabahattin Bey. bana dediği 

gibi: (Hlık yolundda çekilen ıs· 
tırabı mAnevl bir mazhariyet 
!lı;ı; an) _reıid insanları 11!-s fe· 

Hayatınııda gördiığünüı ve göreceğiniz komedilerin 

en canlı ve orijinali 

AŞK MAKİNESİ 
(A Perfect Woırıan) 

Sinemanın en ~Uzel yıldızı 

PATRİCİA ROC 
ve tefriki lmkAnsız b!Dzeri P>mela Devis ve Nisel PatrickJ 

taran arından 
Bu aiı:t:amdan itibaren: 

Yalnız YILDIZ Sinemasında 

bir yatağın üzerine nasıl bir 
örtü çekilir de ayıbı kapatılırsa 
o &üne ait hatıraları da öylece 
giılemişlerdi. Bir kaç defa a· 
ralarında sert bir münakaşa 
olmuştu. Fakat iş o kadarda 
kalmıştı. Ray sadece eskisi ıi· 
bi sokağa çıkmıyordu. Bebeyi 
ancak geceleri gezdiriyor hattl 

YAZAN~ FANN!ı' HtlllST · nEzz· ,.N ~ r .,_..L .ıı,.,.N hazan onu bile yapmıyarak kö-
çEvıREN~ rıı: ,. "'•G• ,,.. "'"' pe~i kapıcı ile ,önderiyordu. 

nız. Ne de olsa hakkı var., Di
ye söylendi. 

\Valter, Ray'ı kolları ara~ına 
alarak öptü. öptil. Sonra da hiç 

_ Çık diyorum sana... beklenmedik bir harekette bu. 
_ Burada olmak benim hak lundu. O soluk sabahlığının e· 

kımdır. tcğini de alıp öııtU. Bir şeyler 

B d · h' b. hak söylemek istedi. Fakat söyliye. 
- ura 3 senın ıç ır . · cek ıöz bulamadı. Felce uğrı

kın yok. Bura~a ancak ~enım mış bir adam &ibi bir şeyler 
hakkım var. Aılemdcn bın ke. k k 1 ct· m r ld d B' k .. e e e ı, ı ı an ı. ır a-

re ti.stun. tu~tuğ~m bu hak an- dının eteğıni öperek bu suretle 
cak benımdır. Sızler buraya ~~ ağlamak bir erkek için ne kü
rısamaısınız. Hayatımın bu ko· üklük ne a ·ıp idi 
şesi benimdir . . ,lalnıt bana ait- ç ' , • l' ,. · 
tir. Buraya kim~e. anlıyor mu. .~ay'. V.: alter ın anlaşılmaz 
sun, hi(' kim~e el uzatamaz. Bu. ıozlerıne karşılık olarak ıun. 
rası benim ı;önlUmUn kurdu~u 1arı söyledi: 
en samimi en temiz bir ocak. - Size söz veriyorum \Val
tır . Bu oc~k da yalnıt benim- ter. Ölünceye kadar sizden ay 
dir. Çık buradan diyorum. Def rılmamııa, sizi terketmemele 
ol.. söz veriyorum. Hiç ... Hic ayrıl 

Richard dayak yemiş bir ço. 
cuk gibi oradan çıkıp gitti. 

Ray, Walter'c sokularak: 
- \\'alter onu azarlamayı. 

mıyacağım sizden .. . 

XLllI 

Onlara flk anda çok vahim 

88 
gibi görünen hldise hayatla
rında büyük bir değişiklik 
yapmadı. Sadece daha ihtiyat· 
h davranmalarına sebep oldu. 

Nevyorktaki .apartmana ye
niden yerleıtiler. E;yaların ti. 
zerindeki örtüler çıkarıldı. U
fak telek şeylerle ev yeniden 
süslendi. 

Vakit Ray'a ı:ok uzun gö. 
rUnUyordu. Daha yalnızdı. Ric 
hardın ziy.aretindenberi büsbü
tün eve kapanmıştı. Kendisini 
bu yalnızlığa Adeta mahköm e 
diyordu. Bu ziyaret Ray için 
dehşetini ~her ıün biraz dahı:ı. 
!azla hissettiği bir klbus gibi 
idi. Bereket versin ki Bebe im. 
dadına yetiılyordu. iskambil 
falları da vakit aeçirmesine 
yardım ediyordu. Aix otelin. 
deki hldise Walter ile olan mü
nastbetlerinde bir merhale ter 

kil ediyordu. Tıpkı Youngs
town'da oldu~u gibi bu da unu 
tulmaz bir '"Y olmustu. 

Ray, hareketsizlikten ve ha. 
vasızlıktan .liilkindiğini ileri SÜ· 

rüp şiklyet ettiğı zaman \\'al· 
ter ona şu tarzda cevap \"eri· 
yordu: 

- Siz de her ~eyi mübalAga 
ediyorsunuz Ray. Size opera. 
nın baş Joca!ına kurulup otu
run demiyorum ama yine es· 
kisi gibi her istedi~inlz yere 
gitmpnizde hiç bir mahzur yok 

tur. Tabii benim bulundu ':1m 
merasimlerde değil. Fakat diın 
yada bunlardan başka eğlence 
yok değil ya. Şu kadınlar ne 
kadar münasebetsizdir. Hiç bi-
nız ona ı!tırap çektirirsek çok 
reci olur. 

- Evet mübal3ga ettiğimi 
biliyorum. Fakat suna inanın 

kJ İrma evlenelidenberi içim 
daha rahat. \'ine de kocasile 
beraber ona rastgeleceğim diye 
ödüm kopuyor. 

- E~er ~oruklarım hakkın. 

Buna rağmen yine şikılyet et
miyordu. Walter bütün bunla· 
rın farkında idi. Bunun için de 

da herhın&i bir tedbir almak Ray"a kar.Jı daha muhabbetli 
lAzım ıelirse bunu bana hıra- da,·ranıyordu. 
kınız. Bundan sonra herhangi . . . .. 
birisinin de gelip sizi rahatsız . ~ :l\f~rak etmeyınız, uzUlm~~ 
etmesinden korkmayınız. yınız. Dıyordu. Ben kafama bı 

. ~ey kovdum mu yaparım. Ge~ 
Rıchard. artık hayatı~ın bu lecek Y.aı ) alnıı ikimiz başba· 

kısmının )lalnız bana aıt oldu- şa seyah t d •. s ıer· 
• ··• d' B .. l 1 ı a e ocr.ıı ene .,unu o~ren ı. oy e şey ere denber· . k · ted'ıt· .. u 
.. · ı kt A k Ra Yal ı yapma ıs ı.ım ' 
uzu rneı - e m na ya. . Y. - İsviçre seyahatini yapacağıı-
nız ona ıstırap çektırırsen çok Arnold kampa gidecek. Annesi 
fec iolur. de Kanadadaki akrabalarını ıi· 

- Fakat Walter... yaret etme~i düşünüyor. Eğer 
- Ne demek istiyorsunuı böyle olacak olursa sizinle baş, 

Ray? b>ıa üç halta Aix de, iki hafta 
_ Hiç. da İ.iviçrede yaşarız. Ne boŞ 

Rıchard ile o günü arala
rında cereyan eden sözleri Wal· 

tere nakletmemişti. Delikanlının 
ve herkesin haklarında neler 
bildiıtini tahmin edemiyordu. 
Waltcr'in de o~luyla ne konuş 
tuğunu sormamıştı. O güne ail 

olur değil mi? 
- Hoş mu dediniz Waıter? 

HarikulAde olur. Kaç senoden· 
beri yapmak i<teylp de yapa· 
madılımıı bu .se:vahat nihayet 
hakikat olabilece~ mi? Bun• 
elmdiden sonsuz bir sevinç dU· 

teferruatı herkes 
!=aklıyordu. Tıpkı 

birbirinden yuyorum. 
yııpılmJmtş c nrvamı var ) 
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Bir meydan 

Muharebesi 
Yazan: E. T 

Şimali Afrlkada, Nil kıyıların. 
da bir muddettenberl ecre· 

)an eden meydan muharebe ı. 
nln neticelendiğini njanslnr , e 
rad) olar haber 'eri) or. l\hıhn· 
rebc llJısır Unıb:ıkanı General 
N~dp ile Va[l l'nrtl 1 arasında 
fdı. Gr.nernl Necip, blllnıliğl J:I· 
bl Vart Parti ine harp il.in et· 
mlştl. Bu partinin geniş ölçüde 
tasfiye yapma mı, bugünkü ıı. 
derlerinl b:ısınılan atmasını isti· 
Yordu, l'arıi ileri gelenlerinden 
bir kısmı bu isteği kabul edi· 
Yor, •parti lınşkanı Nahasın ,e 
diğer haıı ukı'lnın adları birçok 
Yolsuz i h•rc kıırışmı tır. Run. 
lardan bir n enci kurtulınııh· 
YlZ• diyorlardı. Fakat bir kısmı 
bu fikirde ıleğih'll. Hunlar, ne 
olursa olrun, r.-;kl llılerlerl tut. 
ınak isti) orlardı. 

. Bu uzl)et kar&ııanda General 
~erip lddet usıılune müraraat 
edecek yerele ikna, inandırma 
yolunu trrdh etti, l'llısırın muh. 
telif yrrlcrlnl, hu nradıı Nııhasın 
memlckr.tlnl ıi ·aret ederek halk 
la gorilştıi, onlnr:ı \azlyetl ıın. 
laUı. Halk g«'ncrall her tarafta 
b~r kurtarıcı gibi kar&ıladı. Ne· 
cıp, yaptığı eyahattrn çok iyi 
neticelerle Kahlreye döndü. 

Du \'azlyet karsısındn, Vart 
Partisine mrnsup nlan ''e şimdi· 
ye karlar idari i~lere knrışm 11 • 
mış bulunan b~u erkim, partiyi 
kurtarmak için, c ki 1iı1crlerl 
reda etmekten başka çare olma. 
dılına kanaat getirdi. 

\' nu kanaat ) ıınlış değildir; 
1 

aft Partisinin ) :ıSJ.> :ıbilmesi 
çln hakikaten e aslı değişikliğe 

lhti) aç 'ardır. Halk şlmdi)C kıı· 
dar \'aft'ı korükörune tutul or 
~artının un:un görülmi~ en 1 ıe'. 
ine goz ~umu) ordu. Rıınun iki 

:ebebl urdı: 1 - 1nr,ilblere ka· 
a t4tma 1• 2 - Kral raruk'un 

aleyhinde bulunması •. lmı!I bun. 
tarın iki lnro de Jüzum knlma· 
~ıııtır. Uiitün partiler sıİvry5 
J\n~alırulııkl lnglllı a krrlerinln 
çekılme ini isti) orlar. Dunun da 
~?,f~ tutmaktan ılvadıı kar51lıktı 

or eme \e anla~ma ne olacaıtı 
anlaıılmııtır. b 

ı Kral Fanık ale)htarlıtına ıc· 
ince, eski krnı tahttan indiril· 
mlş, ortad:ı artık bıh·Je bir me· 
~ele kalmamııtır. Hinarnalr\•h 

u bakımdan ıla \•art Parti ine 
lüzum yoktur. Halk bunu 1ııkdlr 
etml'kte \e yeni hükömrtın müs 
b_et ı~lcrlni beklrnır.ktedir. Köy. 
Juye arazi ll'\'7.İi, lıaynt pahalılı· 
ğının önıine ıtcçllınesl, balkın ya 
5ama SC\ İl esinin ) ııkscltllme· 
si jgilıl müshet işler gCirıilür \"t" 

fy neticeler alınırsa \'atf ı•ar· 
tisinin eski mcvklinl tomamile 
ka) bedeceği muhakkaktır. • ller 
halde Gcneraı Nedp me.)dan 
muharebesini lmdl~en kozan· 
mıstır. 

* Korede yeniden şiddetli 
sa\aşlar başlama tır. * Ache on, Turki)r.nin hur 
dunyanın kun etlennırsl
ne )ııptığı yardımı iw
mu~tür. * l"unanl tanda yeni seçim
ler ~ apılmak fizere parla
mento feshcdilml tir. * İran, Amerikan - inglliz 
notalannı lncelemcğe baş 
lamı~tır. 

Eski Kral 
Faruk muhakeme 
Edilecek 
Kahire, 7 - Resmi sözeUnUn 

bugun bildırdlğlne sore, l\Iısır 
hükumeti, sürgünde bulunan 
Kral Faruk'u bütün siyasi suç
larda muhakeme ctmeği düşün
mektedir. 

General Necip hükumetinin, 
Kral Fanık'un emrıyle, demir 
muhafızlar tcşkilfıtı tızası tarafın 
dan iki cinayet ihbarını tahkik 
ettirmekte olduğu anlaşılmakta
dır. 

General Necip, eski Kral Fa· 
ruk'u mahkemeye sc\kctmeyi da
ha şimdıdcn kararlaştırmış bu
lunduğuna daır çıkan haberler 
hakkında fikrini soran U.P. mu· 
habirinc, t<BU t\µsusta hiç bir ka 
rara vanlmış dcğlldlrD demiştir. 

-o---
Orhan Şeref Apak futbol 

federasyonu başkanı 
oldu 

Ankar:ı, 7 (Telefonla) - Ha· 
ber aldığımıza göre, Mehmet A
rıkanın çekilmesiyle lnhilAl <'den 
Futbol :Federan-onu Başkantı~ı· 
na Gençlrrbirliği idarecisi ve Fe 
derasyon Umumi Katibi Orhan 
Şeref Apak tılyin rdilmi$tir. 
• Orhan Şeref Apak bugünkrde 

Futbol Federasyonunun dll':cr u. 
Y<'lerini tesblt ederek. yeni lede 
rasyon tam kadrosu ile çalışma
lanna baslayacaktır. 

Bursada bir define 

aranıyor 

~ursa 7 (Anka) - Merinos 
• çı evlerınde 16 •ım cukuru kaz. 
m~kta ola~ birkaç amele dün öğ 
le li~er! hır adamın girebileceği 
bu, uklukte bir mağara meydana 
çı~armı~Iardır. 

. 
Iran, Aınerikan • 

. 
lngiliz 

Cp:titi~~Iİll t .ı.,. . 
j ' . . . 

Yangın mah 
Bunlar ... 

1 Altın kaçırmak 
İsteyen bir kad IR 

Yakalandı 

ııotasını inceliyor 
A naıtnltı Ajansı ıeı:enltrde Ankara, 7 - Memleketimiz

den Suriyeye kUlçe halinde Bl
tm kaçırmak isteyen bir kadın 
yakalanmıştır. Altın kaçakçılı
ğından sanık bulunan Fatma Zi· 

~uoe'4ted f>reu 

Tahran, 7 - Başbakan Musaddık'ın bu sabah Şahla yaptığı 
3 santli!t görli~mcde, İngiliz • İran petrol ihtilfıfı ile lh:lll olarak 
İngıltere \"C Biı leşik Amc·rıka ile teati edilen notaların etraflı 
bir şekilde incelendıği hlikumete mensup yetkili bir §ahsiyetten 
öğrenilmiştir. Bilindiği gibi Musaddık bundan bir müddet e\'vel 
İngi!lPre ile diplomatik münasl'betleri kesmek veya diplomat!!: 

İçielerl Bakanının bil· 
mem ne kö •linde yaptığı ko· 
nusmayı biılten halinde nr· 
dl. 

Öl(!Ük, bir metre kırk 
r;nntim ... 

Arkadan filan Bakanın ba 
ka konuıması bir metreden 
fazla ... 

l 
§an geçen sene Suriyeli bir tllc
carla evlenmiş ve bu sene de 
şehrimizdeki ailesini ziyarete 
gelmi~ti. 

İran heyetini J.ondrada• geri çekmek gibi tehditlerde bulun
muı:hır. 

Yetkili bir şahsiy<'lc göre, Şah: Başbakana bu gibi •Zecri• 
harrkellerden kaı;ınm:t"ını ta\'siyc ctml~Ur. 

irıın, İngiliz • Amerikan notasını reup nrdl 
Tahran, 7 (A.A.) - B:ı~hakan 1\tıısaddik petrol hakkında İn

giliz notasına İl'anın re\•abını husün saat 18.4!5 te İngiliz mas
lahatgiizarı Gcorge Micldl~ton'a vermi§tir. 

Diğer tarnftan petrol hakkında Amerikan notasına İranın 
cevabı Amerikan büyü:.. elçisi Lloyd Henderson'a öğleden sonra 
Ba~bakan tarafından kendisine \·eri!mi~tir. 

Te\·di edilen hu iki nota yarın saat 15.30 da her üç bazkent
te birden yayın1anarııktır. 

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

Balıkesir M.P . 
Başkanı yarafand ~ 

Fransanın Tunus 
Hakkındaki k r rr 

1/tuu.n At••• •~•rlmizJtft Aııoriııl•d P~uı 

Dalıkesir, 7 - Dört seneden- T'arls, 7 - Fransa, Birleşmiş 
beri Bandırmada ya) ınlanmakta l\lılletler Genel Kurulu toplantı. 
olan ıGürscso cazetesi başmu· sıııda Tunus ve Fas me~elelııri
harriri ve .~Illlet Partisi il başka. nin herhangi bir şekilde mUza. 
nı Vedat Orilç diin sece geç \'a· kr.resini kabul etmiye<'f'ktir. Key 
kit matbaadan evine dönerken fiyct bugün Fransız kabine•i ta
meçhul bir şahıs tarafından ba- rafından kararlaştırılmıştır. 
şııın a!iır bir cisimle \'urulmak 
surcli)le yaralanmıştır. Şuphc Q. 
ı.erlne D.P. li Ye Belediye llyesi 
F.-rtuğrul Ertan ve AIAcddin Gü. 
nesin bugün zabıtaca ifadeleri 
alınmı$hr. Sanıklar yarın Adale· 
te verileeeklerdır. 

Moskovada Komünist 

Parti kongresi devam 

ediyor 

J\roskova, 7 (A.P.) - Komi\. 
nlst partisi kongresinin dünk!i 

Bir kalılne ı;özdlsUne göre Bıı
kanlar, huııllnkii toplantılarında 
Kıızey Afrikada ktiin her il:i 
protektoraya dair me.ı:ıılelerin 
münhıısırım Fransayı ilgilendir
diğini karar altına a1mışl3rılır. 

Bu itibarla Birleşmiş Mille:Jer 
toplantısına iştirak edecek Fran
sız dr.lt'ı;asyonu Tunus \"e Fas 
rr.esC'lr.lcrinin Genel Kurul ~[in
deminc alınmasına muhalefet 
edecektir. 

Bir hUkümct sözcüsü demiştir 
ki: 

tnplantılarımla söz alan yüksek Kahine nlrleşmiş ~Iilkt
ruthrli delegeler gl'ne Aml'rika- ıer tcşkilMının Tunus ve F:ıs iş. 
ya \'e bu arada General Jfüen· lcrlne herhan~i hir şekilde mil· 
hower'e şiddetli hücumlarda bu- dahalesine miisaade etmemeyi 
lunmuslardır. ittifakla kararla~tırmıştır. Bu, 

Yani &ilin anlayacağınız n· 
jans artık metre metre bül· 
ten ılağıtmakla me~ı;ut. 

Kağıt onun, mtırclıkr.p o· 
nun, kim e bir ~ey ll!ye. 
meı amma, hiç olmazsa ma· 
lın kalitesine dikkat edi· 
verse ... 

Diz, taponcudan mal &e· 
çer gibi her ak5am ajanı 
k5ğıtlarlylr. mi ıığrasarağıı~ 

F.C\'J~T GPRES!S 

Bir taksi Çoruh 
Hehrin y varı-- d 

Ana4olu A/ıınn 

Arhin. 7 - Borçka - Murgul 
yolu Uzr.rinde feri bir otomobil 
kaıası olmu~tur. Düzce 60 ptrıka 
numaralı bir taksi, 5 yolcusu ile 
100 metre irtifadan Çoruh neh
rine yU\·arlanmıştır. Ağır suret
te yaralanan Ye Murgul Bakır 
İşletmesi hastaııf'sine k:ıldırılan 
yolculardan Nuri Tunç derhal 
ö!mUs, diğerlerinin tedavisine 
başlanmıştır. 

Savcılık hAdisey! tahkik et
mektedir. 

Pakistan'ın Ankara yeni 
Büyük Elçisi 

Karachl, 7 (A.P.) - Pakista· 
nın Tahran büyük cl~lsl <:azan· 
fer Ali Han bıı mrmlcketin An
kara hiiyUk elçiliğine naklen tn
yin !'dilmiştir. 

Hindistanla Pakistnnın :ayrıl 
m:ısından c\·vcl Gazanf"r Ali 
Han, JlindM~n Sıhhat BaJ.-ıını 
vazifc~indc bnltınmıış Ye t:ık~i·n
den sonra nvni vnzlfryc p~ı,ictan 
hükiımetlnrlr dev:ım eını:ştir. 

Tahran elçlli~ine 19!8 de ta) in 
edilml~tl. 

Bu yıl zeytin ve zeytin 
yağında artış var 

Delegelerden biri Birle~lk A- açık \'e krsin bir durumdur. l\a
mcrikayı Uzakdoğuda Sovyet hine tarafından ''arılnn prensip 
sınırları yakınlarında harp ha- kararını mUd:ıfaa için ııereldi bü-
zırlıkları yapmakla suclandırmıs t!ln teclQirler alınacaktır.• \'aElngton, 7 <AP) - Ame-
tır. ğl rlka Tarım Ba'kanııeı mlit,..lu1s-

Lit\•anya komünist dcle"esl Habip Burglba'nın ° una sıslarının lıildırdiklcrine giire 
ise General Eisenlıower'i, Baltık mektubu Türklve zeytin ve zevtinva?!ı is-
de\ lctletini kurtarmak bahane- Parls, '1 (A.A.) - Tunusun tihınlincle bu yıl hUyilk bir ge-
si~le, Litvany:ın lssale hazırlan- yeni Dilstur partisi lideri Habip li&me kaydetmek Uzere bulun· 
maya matuf pl~nlar yapmakla Durı:iba, oğluna gönderdiği bir maktadır. 
itham etmi~ir. mektupta, Tunusun istikbali Jıak MUtııhassıslar Türkiyenin 20 

1 milyon kadar yahnn ıcytin a n-
Ze zeleyi evvelden haber kınıia Fransa ile ddrli ,.e kahul rını mahsul verrcek duruma ge 
veren bir alet icat edildi edllebllir hir hal şekline \·arıla- tlrmr.k için nıilsbct çalışmnlar 

Fatma Zi~anın Uzeri gümrtık 
memurları tnrafından aranınca 
killçe halınde altın ''e müc:cvhe· 
rat bulunmuş, hakkında takiba
ta başlanmıfitır. 

Malive 
Durumumuz 

A Mılnhı A iıınM 

Ankara, 7 (Anka) - H:ıftadıı 
bir neşredilmekte olan MAH:,·e 
Dergisine göre emisyon durumu 
son haftada 112 milyon lira art
mış, doviz açığı 41 mılyon lira 
yükselmiş. nltın gtokumuz. ise 
3,2 ton eksilmi§tir. Dış tıcart't 
açığımız son haftada 231 milyon 
liraya, mu\•azenemlz i!e 245 mil
yondan 172 milyon liraya dUş
müştlir. Devletin dalı;alı borçla
n bir yıl ev\'eline nazaran 250 
milyon !ıra artarak 1 milyar 276 
mılyorı lirayı bulmustur. 

Serbest piyasada altın fiyatla
rı yükselmeğe de\'am etmekte
dir. Bir h:ıfta evveline nazar;ın 
yüzde altı ve yedi faiıll muhte
lif devlet tahvilleri üzerinde mua 
mele olmus. kurlarda hafif bir 
Uerleme knydedilmiştir. 

Toptan fiyat endeksi bir hnf
ta ev,•cline nazaran 7, geçinme 
endeksi miktarında bir düşUklilk 
kaydedılmiştir. Ievduat durumu 
15 milyon lira eksilerek bir mll
)'ar 693 milyon liraya diişmüş, 
bankalar tarafından yapılan mev 
duat i!.e 110 mılyon lira artarak 
1 milyar 245 milyon lirayı bul-
mu§tur. 

---o--

bdülhamid'in 
f ızı dün ~eldi 
İkinci AhdUlhamidin km Ba· 

~·an Ay~e dıin akşam Paristtn ' 
gelen Aire France uçıığı ile mem ı 
lekele ılönmustUr. Kendisi 28 se
nedenberi annesi Bayan MU~fıka 1 
He ayrı bulundu~undan \e o za
mandanberl görüşmedıklerinden 
anne ı.ıı.ın karşılaşması ~ok he
)'ecanlı olmuştur. 

Bayan ı\J.6C, l\Iüşir Rauf Paşa
nın oğlu merhum Albay l\tehmet 
Ali Be~le e\li bulunuyordu. 

--o-
Nahaı, kaydı hayatla . 1~indr drfinenln bulunabilcce

l:ını zanncttlkll'rinden bağırıp ça 
llırınağa b:ışlamışl:ır ve ynrım 
saatte btitün Altıparmak halkını Los Angclcs, 7 (A.P.) - Cııll-
orava toplamışlardır. Iornia'da Pas:ıdena Teknoloji 

cagı ümidini izhar etmiştir. yaptıl(ını bildirmektedir. ~-- Vaft başkanı oldu 
1 

,__ __ ...._ ________ ::::_--- 1 Kahire, 7 <AP.) - Vaft par·, 

Hfıdiscyl işiten bekçi, halkı Enstitüsünde yer dcprt'mlrrıni 
mağara sahasından uzaklııştırmıs evvelden haber \"eren bir filet 
hr. icat edilmiştir. 
1 Simdılik içinde definenin bu. Enstitüdeki film adamları hu 
unduğu anlaşılan mağaranın a· yeni lıletin mükemmel işler gö. Ek~sııurre 

--çılnıasına de, am edilmektedir. rcceğine inanmaktadırlar. 
f ......... :-~~ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;.;:;,.;;;.;;;;;;;.;,;;;,.;~~~~~~~~~;:::::..::~ --...~ 

~s_üT_UNL....._...~~~~~gowıw~ 
• ~ ........ 11 .... llllill. 

liA1ETEiiNiN 
lcü 

tisi <Hın l\Iustaf:ı El - r-;ahas'ı ' 
partinin •kaydı hayat fartıyle 
fahri ba~kanı• olarak ılbn etmiş 
\'e icra komitesinde yaptığı de
~i~ikliklrrin listesini hUl:umete 
bildirmistir. 

--o---
Karısını öldürenin 

duruşması 

YENi SABAH 

l'ılE1'DAN OIWl\IA 
1'l'ni Sabah Rnıbaknnın Sı

Hs, iııönliniin izmlr nııtııkln
rından bahitıle dl)or ki: 

• 

Dört, beş ay kadar ewel Be
yazıtta karısını öldıiren Ahmet 
Zeki Gökmener'in muhakPmesi-
nc dUn 1 inci ağırceza mahkııme
sinde başlanmıştır. Sanık \'Crdl· 
~i if:ıclcde, kendisine ağır lı:ık:ı
ret eden kaynanasıııa ate5 "der
ken karısını istenıiyerek öldür
düğünü söylemiştir. Duruşma 
bazı şahitlerin dinlenmesi i!:ln 

ACELE EDiNiZ 
Yalnız 3 Gün Kalmııtır. 

1 

Türkiye Kredi Bankası A. O. 
İSTANBUL 
BEYOGLU 
t Z )f t R 
A D A N A 

Büyük Postahane kar~ısında 
İstlklAl Caddesi No. 339, 
Büyük Kardıçalı Han. 
Özler Caddesi. 
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1 O EKiM CUMA AKŞAMINA KADAR 1 

150 LiRA ----
4 
1 

Yatırdığınıı takdirde: 

E V' den birini 
OTOMOBiL 

400 adet PARA, AL Ti N 
VE 

KIYMETLI EŞYA 
İkramiyelerini kuanabilirsiniz. 

Her 150 LİRA YA bı:- kefide numarası. 
HER AY SONUNDA BiR ÇEKiLiŞ 

• 3/Aralı~/1952 • 
Ktşidesine iştirak ederseniz, 

30.000 
1 ADET 

5 ADET 

10 ADET 

liralık para ikra· 
miytlerinden: 

20.000 
1.000 

500 

LiRA 

LiRA 

LiRA 

Kuınahlllnlnl:ı:. 

nın 

Yatırılcın her 200 lira, bir kur'a numarası alır 

llESAP AÇTIRfttAKT ,\ ACEI.E EDtstz ! 

• • • 
Şubeler: Galata u Sultanhamam 

18 • kadar. 
İltanbul. Saat 9 dan 

•Yakında Meclis, çalısm:ıla
rına tekrar haşlıyacnktır. Tn
tılln ıon gUnlcrine rn~tlnyan 
bu devrC'dcki ?.Iccii~ dısı tar
tı maların. hücum ve muknhıl 
hücumların Meclıs binasına 
da aksctmrml' 1 ihtlm:ılı yok
tur: t şrıl faali •etin ilk gUn
lerı bııylccc, dedikodulu \"e 
elektnl,li bir ha\ a içinde 11c
ç~ccktır. Halbuki Jn53 bütçc-
51 hazırlanarak, YUksek 1\lec
llse •ıınutmnk ÜZt'redir. 

[][][] ba~ka güne bırakılmıştır. '---.. ·---·~-----------------..., 

Butçcnın tetkiki sadl'CC 
um h ' ' umı l'Ycltc rakamlar üze-
rinde bazı mlitalea!ar srrdct
mrğe mUnhnsır kalmam:ılıdır. 
'Muvafık ve muhalif hUtlln mll 
letvckil!eri büyük bir h11ııc:a-
5iYtle bir senelik he ap üzc
rınd ftlnn ile durmalıdır. nu 
ça~ıonıa havası, müsbt't ve 
m ~terek fııahyctteri cok ıe
delıyccek mahiyettedir.• 

YENJ !ST ANBUL --.. ---
PAUAl,11 il\ YE HAYAT 

SIKINTISI 
l\I .. Nermi p:ıhnlılık mücıı

~~:lcsıne lüzum görüyor, diyor 

h •Mücadeleye cirl5illrken p:ı 
atılı ın sebepleri ad:ımalul!ı 

&ra§tırılmnlıriır nı~lp!lnll r:ı. 
lı~mak ~art ıyle, 6nllycbilecP.~l
rn z Pahalılıklar vnrdır Önli
Yemlyeceğimız pahalıhklar ise 
ayarlama ka~aları yar-ı•arak 
hafıflctcblliı iz. Halbuki l)(z 
Yalnhız emirler çıkart~aı·ıa' 
nar kov kl ' • ti 1 J mn a \ e knrışılt yağ 
ol' rı Y8Pm:ıkhı. l'iBzlin kı•ası 
mıyacak fıklrlerle pahalı!ığ; 

-

- nunun kad • 1 

1 
mel'Sln 1 ar ·~ nl bilen adama rastlamadım birader; turi t 
dl me~t a~tlkarılık ynpar, ular ke ilince de sakalık ... Şim· 

___ ep er açıldı, kah\0e 1$1f:tiyor... (Cumht.rı11t1J 

yeneceğimizi umu) oruz. 
Demokrat Parti, bir :ı:amnn

lar,. bUyUk hır heyecanla t;Ut
tUğü ucuzluk dhnsını e· d" 

t 'b .,ım ı 
unu mu~ sı ıdlr. H:ılbukl bl 
kendi o_ltülerlmizc ve 6artlıır:: 
mıza ı;ore pahalılıkla mutlaka 
güre~mek zorundayız., 

HÜRRiYET 

l'iE RUl'URULt.'R? 

IIürriHt •Kulağımıza f:e
lenler• sütununda )"Ut~ or: 

• Gitll olarak arapta tcdrl-

ısatın .alıp yürtiınliş olduğun
dan §ikAyet cdıınlrre bir cc
\'ap olmak üzere l\laıuif Jlak:ı- 1 
nı on yıllık bir do~yayı mille
tin sözleri önüne sermeyi mu. 
nasip bulmuş .. 

- İşte, dıyor, bu l:s on l'll· 
dır devam ediyor .. Xe diye fi
kayet edip duruyorsunuz? 

Kabul. 
On yıldır gizliden gizliye ka

nun çiğnenegelmiş .. 
Ya hala çiğnenmekte oldu

:u alenen itiraf edildiği halde 
buna boş \'eren bugünkü hale 
ne buyurulur? • 

HEDİYELİK 
• 
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Solda: Memleketten kaçmıya munffak olan Estonyalı bir subay karısiyle hürriyete ka\·u5tuktan 

sonra. Sağda: :sürgünlerin gidcc~kleri yeri mlkdarı gö teren nısça nsika 

DEMiR PERDE GERiSiNDE ... 

Baltık 
imha 

milletleri 
e ili yor 

~...-

vesikalar, komünistlerin Baltı k kalesini Ele geçen 
emniyet altında tumak için plônl ı imha 

tine geçtiklerini isbat ediyor 
hareke-

Baltık denizi kıyılarında ce
reyan eden bazı esrarlı M· 

dlseler bugün Sovyet Rusya· 
nın küçük Baltık memleketle
rinde takip ettiği siddctli bas
kıya misal teşkil etmektedir. 
İltica hareketleri Orta Avr:ı
pada sık sık görUimesine rağ
men Baltık memleketleri sa
kinlerinden demirperdeyi y \ ' 
mağa muvarrak olanlara pek 
seyrek tesadüf ediliyor. So\-yet 
ba kısının buralarda halka yap 
tığı tazyik, bu memleketlerd'!!l 
'kaçanların ifadelerine göre çok 
fazladır. Harp sonundanberi 
Letonyadan İsYeçc iltica ede:ı
lerin sayısı beş kişiden ibaret 
tir. Lituvanyadan kaçanlar da 
bundan fazla değildir. Estony.ı 
Ya gelince Eimdiye kadar dört 
Estonyah demlrperdeyi yar:ı· 
bilmiştir. Buna göre memlekı-t 
lcrini terkederck Baltık deni
zini aşanların adedi 13 kişıyi 
geçmemiştir. Bu mUlteci sayısı 
bugüne kadar Doğu Alman:;a 
ve Çt)koslovakyadan kaçanlar1·1 

sayısı ile mukayese edilirse ne 
ticenin ümit kırıcı olduğu gö· 
rulur. 

Kfitle halinde 
Sürgünler 

L ctonyn. E ton3a ve L tuV" .. ı· 
ya gıbi küçük Baltık mem 

leketlerlnde olup bitenleri, son 
defa İsveçe iltica eden bes b l · 
lıkçı ~ö)le anlatmaktadır: 

Sovyet iş"alindenbcri hu 
memleketlerde ya5ıyan nüf,ı-

Nakleden : 

Tolun Alptekin 
• sun dörtte bırl sürglln vey:ı 

katlcdilmistir. Hali hazırda bir 
buçuk milyon insan Sibirynda, 
yahut Sovyetler Birliğinin uzak 
kö~eıerindc baskı altında çalı;;· 
tırılmakta ve sefil bir hay.ıt 
sürmektedır. Külle halinde :a· 
pılan silrglinlerde halk fJrgon· 
lara doldurularak sığırlar gibi 
naklediliyor. Üç haftadan hıs· 
lıyarak beş aya kadar devnm 
eden yolculuktan sonra Sibir· 
yada Krasnojarsk, İrkutsk, 
Omsk'a bırakılıyor. Sürgün c· 
dilenlerln çoğu, bu yerlere va 
ı ıncıya kadar açlık veya s:ıl· 
gınlardan ölmektedir. Feci ş:ırt 
lar altında uzun yolculuklar· 
dan sonra tayin edilen ~·erle
re ulaşabilenler derhal mecbu
ri çalışmaya sevkediliyor. Sür 
günlerin istif edildiği vagon· 
lar işaretlidir. Sibiryaya veya 
Ural'lara nakledilenler yanla· 
rına hiç bir 5ey alamaz. E\•le· 
rinde bıraktıkları e~yalar, mal 
'c mUlklcri komUnlstler tar:ı

fından atışa çıkarılır. Halk 
kütle halinde sürgün cdilirke·ı 

vagonlara kimse yaklaşıı_maz. 

Her vagonda 60 • 70 kişi var· 
dır. Yolculuk şartları kürek 
mahkfımlanna taş çıkartacak 

kadar fecidir. 

ISIK SAC AN 
.;, ..... 

Baltık sahillerinılcn 

Kuş uçurulmuyor! .• 

B UtUn sahil boyunca 10 kilo· 
metre genişliğinde bir em· 

niyet sahası ayrılmıştır. Bura· 
ya kimse giremez. Baltık deni· 
zi kıyıları şimalden cenuba ka 
dar uzayan telefon kablolarile 
döşenmiştir. Bu hatlar muha· 
fız kıtalannı birbirine bağla
dığı gibi, sahilden uzaklaşacak 
herhangi bir ''asılanın denize 
acılmasını önlemektedir. Kar~ı 
taraftan gelecek yabancı bır 
ttkne de kontrol altındadır. 
Her biri birer telefon merkezı 
olan karakollar arasında bun 
dıır. başka yerden birkaç sanı!· 
nıetre yUksekten çekilmiş ince 
b .r tel ,·ardır. Buna temas e· 
c! ıldiği takdirde bütün kar.ı:-ol · 
!ar seferber hale gclmi~ de
mektir. Temasla ber:ıber L.i· 
tiin muhafızların hıırci(e•e ı:;cç
tiği görülür. Demirperde bu· 
r:ıda tam ma'lJS. ie pcrçinlcn· 
nı ; stir. 

Kremlin Baltık s::ıhrnna o kl 
dtır ebemmıyet v.?r:ni, tir ki 
burasını cşl bu!unm .ız bir kı· 
ie )apmağa ça\ıq~ or. Bu J,;ı'c 

:ı:ın istiklaline dl' ~im b ~ böl 
t,ede çatlaklar w df'lik d e :k· 
lcrle tehlikej'c düşıncıne,, "ni h: 
ır iıı etmek mıık ıdı lc de muka 
vemct unsurları ya yok e:l i!· 
mektc veya külle halinde mcc 
buri Jş kamplanna se\•kedıl· 
mektedir. Siirü h:ılinde s iirgiin 
lerin mfinası, Baltık kalıısinin 
emniyetini arttırmak içindir. 

Marsilyada içinde tamam 321 ap artıman bulunan büyük bi r bina 
yap ıl dı, binada bir çok yenilik var. Apartmanlar 1 - 5 oda l ı . Burada 

her türlü i htiyacı temin etmek kabil 
------------------- ----------------~ 
İkinci dünya harbinden sonra 

hükı'.'lmetler ve belediyeler 
her tarafta halk için blok ha
linde bil) uk binalar yaptırma
ğa baslamışlardır. Bu inşaat 
Fransanın l\larsilya şehrinde 
bilhassa ileridir. Burada, dün
yaca tanınmış meşhur mimar 
Corbusier'nin hazırladığı plAn
lara göre birçok blok halinde 
inşaat yapılmıştır. 

f 

7 a 

.. 

Marsilya son harpten cok 
zarar görmllştUr. Tayyare akın 
ları yilzünden ~·ıkılan binal:ırın 
dışında Almanlar şehrin dar 
sokaklı, güneş yüzü görmez bi· 
naları bulunan semtini tam:ı· 
men yerle bir etmişlerdi. Eu· 
rada yeni ve büyük binalar 
yaptırmak istiyorlardı. Harbin 
sona- ermesi bu arzunun tahak
kuk-una nıfıni oldu. 

T ondrada tertip edilen bir göster ide te§hir edilen elbiselerden biri 

Bu defa Fransızlar işi elle· 
rine aldılar ve yıktınlan bina
ların yerine blok hnlinde ap:ır
tımanlar y:ıpmağa karar \'er
diler. Corbusier lbım gelen 
planları hazırladı ve fn~a:ıla 
başlandı. İki senedenberi de
vam <'den inşaat geçende sona 
erdi, binadaki apartımanlar sa
tışa çıkarıldı. 

Bina pek muazzam, pek muh 
teşemdir, içinde birçok yeni· 
likler vardır. Bunları görmek 
için herkes milraeaat etti~in
den 200 frank mukabilinde zi· 
yaretçi kabul edilmesine baş
lanmıştır. Günde o talama 1500 
kişi binayı ziyaret ediyor, hır 
taraftan da daire daire satış 
yapılıyor. 

J ık saçan 
belde 

• Işık saçan belde • adı veri
len bina pek muazzamdır. Bu 
rada tamam 321 apıırtıınan var 
dır. Kalorifer, sıcak su tesısa 
tından başka dükkanlar, kllçUk 
bir hastane, birçok yenilikler 
bulunuyor. Binada her ihtiy.ı . 
cı temin etmek, sokağa çıkma· 
dan yaşamak kabildir. 

Mimar 8 iç sokak yapını tır. 

Bunlardan her birinin uzunlu
ğu 120 metredir. 
• 1 5ık saçan belde de bir oda. 
bir hol, banyo -.e mutfaktan 
beş odaya kadar muhtelif da
ireler \'ardır. 32 metre karelik 
en küçük apartımanlar 1 mil
yon 300,000 franga, yani 12 
bin lirayn satılmaktadır. Beş 
odalık daireler 5,200.000 franga 
yanı 50 bin lirayadır. 

Yeni apartıman çok beğenil
miştir. Bunun Uzeriııe Şehirci . 
lik Bakanlığı N'antes şehrinde 
ayni tarzda, fakat bir parç:ı da
ha küçük, 230 apartımanlık bir 
bina yaptırmağa karar vermiş 
tir. 

Ne gariptir ki fakirler ve 
orta tabaka için her tarafta 
blok halinde inşaata doğru gi 
dilmekte iken biz paramız çok
muş gibi, hAJa bahçeli ev yap
mak hususunda ısrar edıyoruz. 

VA TAN - -----------------------------·--- 1. 10. 1952 ---

Milli Piyango 
dün ('ekildi 'ENERAL ALİ FUAT CEBESOY<Hı 

~~ ........................... 200.000 liralık büvük ikramiye 
452636 numaralı bilete çıktı 

"'-----
Milli Piyangonun 7 Ekim 19:52 331462 331464 331466 331468 

çekilişi dün Ankarada saat 332791 332793 332795 332797 
13.30 da yapılmıştır. İkramiye 332799 358561 358563 358565 
kazanan numaraları aşağıda bil· 358567 358569 372161 372163 
diriyoruz: 372165 372167 372169 375941 

200.000 LİRA KA7.A!\,\ S 375943 375945 375947 375949 
452636 378491 378493 378495 J78497 

50.000 LiRA KAZAXA?'~· 378499 379810 379812 379814 
0j3531 379816 379818 385580 385582 

20.000 J,lR,\ Kı\Z.\XAX 385584 385586 385588 387520 
368829 387522 387524 387526 387528 

10.000 J.fRA KAZı\~A!\'J,.AR 409820 409822 409824 409826 
045012 100480 131614 170682 409828 414630 414632 414634 
449439 414636 414638 420051 420053 

5.000 IJRA K.\Zı\1''ANJ,AR 420055 420057 420059 430350 
052568 086151 093743 169210 1303j2 430354 430356 430358 
227548 332874 376618 411129 431861 431863 431865 431867 
469834 486852 431869 438261 438263 438265 

1.000 LİRA KAZAN.\~LAR 438267 438269 452530 452532 
009501 009503 009505 009!)()7 452534 452536 452538 475931 
009509 011410 011412 011414 475953 475955 4759j7 475959 
011416 011418 040561 040563 100 1.İRA KAZANANLAR 
04056:> 0'10567 040569 044380 Son üç rakamı (320, 474) ile 
044382 044384 044386 044388 nihayet bulan 1000 numara yü-
047351 047353 047355 047357 zer lira ikramiye alırlar. 
047359 0-19991 049993 049995 5 J.İRA KAZANANLAR 
049997 049999 060850 ~0852 Son rakamı (1, 7) ile nihayet 
060854 060856 060858 066520 bulan 100.000 numara be~er li-
066522 066524 066526 066528 ra ikramiye alırlar. 
070710 070712 070714 070716

4 
400 lira teselli müklfatı kaıa-

070718 073970 073972 07397 nan numaralar 
070976 070978 079751 079753 

152636 
412636 
450636 
452236 
452606 
452631 
432635 
452646 
452686 
452936 
456636 
462636 

252636 
422636 
451636 
452336 
452616 
452632 
452637 
452656 
432696 
453636 
45i636 
472636 

352636 
432636 
452036 
452436 
452626 
452633 
452638 
4j2666 
4j2736 
454636 
458636 
482636 

079755 079757 079759 089990 052636 
089992 089994 089996 089998 4o2636 
092361 092363 092365 092367 442636 
092369 094150 094152 094154 452136 
094156 094158 108j30 108532 452~36 
108534 108536 108538 112530 452630 
122532 112534 112536 112538 452634 
120611 120613 120615 120617 452639 
120619 124690 124692 124694 452676 
124696 124698 124701 124703 452836 
124705 124707 124709 126140 455636 
126142 126144 126146 126148 459636 
129641 129643 129645 129647 492636 
129649 147490 147492 147494 ikramb·e ntrelere çıktı 
147496 147498 156781 156783 Bu çekilişte 200.000 lira ik· 
156785 156787 156789 160730 ramiye kazanan bilet Ankarada, 
160732 160734 160736 160738 50.000 \'e 20.000 lira ikramiye 
172260 172262 172264 172266 kazanan biletler İzmirde satıl· 
172268 172971 172973 172975 mıstır. 
172977 ı 72979 178690 178692 10.000 lira ikramiye kazanan 
178691 178696 178698 197470 biletlerin 4 U tzmirde, 2 si İs· 
197472 107474 197476 197478 tanbulda. 1 i Tokatta, 5.000 li-
211211 211213 211215 211217 ra ikramiye kazanan biletlerin 
211219 214.520 214522 21452-1 4 ü bmirde, 2 si İstanbulda, 1 

1
214.i26 214528 220750 220752 er tanesi Ankara. lzmir, Hacı-
220754 220756 220758 226940 bektaş ve Sivaslı'd:ı, 1.000 lira 
226942 226944 226946 226948 ikramiye kazanan biletlerin 70 
237261 237263 237265 237267 tanı> i İstanbulda, 6~ tanesi An-
237269 240320 240322 240324 karada, 15 er tanesı Adana ve 

1
240326 240328 241610 241612 1 kenderunda, 10 ar tanesi Ba-
241614 241616 241fi18 256250 lıkesir, Zonguldak. Eskişehir, 

1256252 2562;)4 2:>62j6 256rB \dapazarı. \ 'C 7.llede. 5 er tar.!
j 206691 296693 29669:5 206697 i de İzmir, Tekirdağ, Samsun; 
296699 296901 296903 296905 Isparta. Kayseri, Van, Kütah· 

ı 
296907 296909 311881 311883 ya, Gaziantep, Düzce. 9eyn , 
311883 311887 311889 318090 Nazilli, Ayaş. Bayındır. lnebo· 
318092 31809-l 318096 318098 lu, M. Kemalpaşa, Gürün: D.!•ili. 

' 322640 322642 322644 322646 Sandıklı. Sungurlu, Aşkale, ~ler 
322648 32!1140 329142 329144 ziCon, Akçaabad, Viranşehir, 
320146 329148 331320 331322 Kuşacla~ı. Karahallı, :ı.turgul ve 
331324 331326 331328 331~60 fl\·an 'da ;;atılmıştır. 

, 1 Dünyada neler oluyor ? I== 
Serçeler tayyare ile 

nak lediliyorlar ! 
Avrupaya kı~ bu sene erken 

gclmistir. Batı ve Orta Avrupa. 
da simdiden paltolar giyilmiş, 
sobalar yakılmağa başlanmıştır. 
Devamlı surette yağmur yağ
maktadır. Termometre 7-8 dere. 
ceye dilşmüştilr. 
Havaların birdenbire soğuma

sı pek çok insanı ~afi! ll\'lamış. 
tır. Şimdi her tarafla kış hazır· 
lığı vardır. Yazı geçirmek için 
köylere, dağlara gitmiş olan her. 
kes geri dönmüştür. Yalnız Fran 
sanın cenubunda, bir de Adriya. 
t ik kıyılarında hava güneşli, nis
beten mülfıyiındir. 
Kıs )alnız insanları değil kus. 

Iarı da gafil avlamıştır. Yakın 
zamana kadar havaların müsait 
gitmesi ku lardan büyük bir kıs· 
mını bulundukları yerde kalma. 
ğa se\'ketnıiş, bunlar cenuba, 
sıcak memleketlere gitmeli dü
şünmemişlerdir. Birdenbire kış. 
la karşılaş:ın kuşlar, bilhassa ser 
çeler çok güç duruma düşmüş. 

!erdir. Bunlar Avusturyanın 
Graz havalisinde takatsiz bir hal 
de yerlere serilml~lerdir. 

Graz hayvanları koruma cemi· 
yeti derhal harekete geçmiş Ve 
bir tayyare ki~alamıştır. Tayya. 
reye yilkletilcn serçeler şimdi 
hava yolile Fiume'ye nakledili. 
yorlar. Orada bir iki gün dinlen 
dikten sonra Cenuba doğru utu. 
~a devam edeceklerdir. · 

Bir Kral doktor arıyor 1 
Amerikanın Şikago şehrinde 

çıkan bütün gazetelerde, en mu· 
tena yerde şu yolda bır ilan gö. 
rülmüştür: 

•Bir Kral ailesi için doktor 
aranıyor. Doktor iç hastalıklari. 
le beraber cerrahiden de anla· 
malı, bilhassa apandisit ameli
yatında mütehas;ıs olmalıdır. 
Doktorun evli olması. karısının 
kadın hastalıkları mütehassısı 
bulunması lAzımdır.ı 

iıan çok dikkati çekmiş, hangi 
kral ailesinin doktor aradığı me
rak uyandırmıştır. Bu hususta 
henüz malt'.ımat verilmemekle be. 
rabcr ilanı Afrikalı bir hüküm. 
darın verdiği, Kralın dört kap· 
sı oldu~u. doktorların aynı za. 
manda 50 yataklı bir hastaneyi 
idare edecekleri bildirilmiştir. 
Karı koca doktora bir ev, yiye. 

cek ve senede 180 bin Türk lira. 
sı tutarında para \'erilecektir. 

Amerikada uçak sanayii 
Amerikada uçak inşası bü)·ük 

bir hllla artıyor. Bir Amerikan 1 
dergisinin verdiği malı'.'lmata gö. 
re 1930 yılında tayin edilen he. 
defe erişmek kabil olmuştur. 
195.3 de bu hedefin çok ieride 
bırakılacağı Umit ediliyor. 

27 ay içinde uçak sanayiinin 
istihsali Uç misli artmıştır. 1950 
de senede 3000 harp uçağı yapı. 
lirken bu miktar 1951 de 4750 
olmuştur. 1952 de dokuz bini ge. 
çeceği muhakkaktır. 1953 de bu 
miktar 13,500 ü bulacaktır. 

Tayyarelerin ev·.ıfı mükr.nı
mclleşmiştir. Yeni avcı ,.e bom
bardıman uçakları cok mükem
meldir. Yeni bombardıman tay
yareleri a\'cılar kadar süratlidir. 

Uıun sakal müsabakası 
Danlmarkada bir uzun sakal 

nıu~abaka~ı yapılmıştır. Müsaba 
kaya 600 ki~i iştirak etmektedir. 
.Bir sene zarfında sakalı en çok 
bilyüyecek olan ,:iampiyon ilan 
edilecek \"e kendisine münasip 
bir hediye \·erilecektir. ~filnasip 
hediyenin ne olduğu heniiz ilan 
edilmemiştir. Fakat elektrikle 
traş makinesi oldu~u zannedili
yor. 

9000 kilometre uıaktan 

gelen doktor 

H;entges adında Belçikalı ta
nınmış bir doktor ktiçük bir kı
zı tedavi etmek için uçakla 9000 
kilometrelik bir seyahat yapmış. 
tır. Doktor Belçikada, kıı Ame. 
rikada Teksas'da bulunuyordu. 
Kızın babası yavrusunu tedavi 
etmek için bir doktor aradığını, 
kızının beyninde bir tumör bu· 
lunduğunu radyo ile her tarafa 
ililn etmiştir. 

Bu i~in mütehassısı olan dok. 
tor geçen çarşamba günil saat 
16,50 de Brükselden hareket et. 
mlş, ertesi ak&am Nevyorka var. 
mı5 \ 'C derhal Teksasta San An
tonlo şehrine hareket etmiştir. 
Doktor burada hemen ameliyat 
yapmıştır. Ameliyat n'ıuvaffakı. 
yetle neticelenmi~tir. 

!una n taarruzu 
Mustafa Kemal Paşa, Milli hükumetin, Şarkta ve Garpta 
olmak üzere iki cephe kumandanlığının ihdasına karar 
verdiğini, Garp cephesine benim, Şark cephesine de 
Kôzım Karabekir Paşanın ·tayin olunacağını söyledi 
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Cephe kumandanlıklarının 
ihdası 

Mu~tafa Kemal Paşa, bazı 
Vekilleri de Eski~ehrc be

raberinde getirmişti. fstasSo
nun müştemilfıtından olan mek 
tep binasının büyük salo!lunda 
geniş bir masanın etrafında 
toplanmıştık. Masanın üzel'indc 
bir de harita \'ardı. Yeni basıl 
olan durumu esaslı bir surette 
gözden geçirdik. :Mustafa Ke
mal Pasa. Türkiye Büyük .J\:ıı. 
let Meclisi hükiımetinin orga
nizasyonunu yapıncaya kadar 
gaprta ve ~arkta iki cephe ku
mandanlığının ihdas ve teşl:ili
ne karar verdi~ini, garp c~p
heslne benim, şark cephe~ine 
de Kaum Karabeklr Paşanın 
tayin olunacağını söyledikten 
sonra şöyle dedi: 

- Yunan taarruzuna karşı 

Ege sahillerinden başlayarak 

içerilere kadar devam eden, 
Kastamonu ,.e Ankarayı dışa

rısında bırakan fakat Konyayı 
\'e Sıvası içine alan Karaıknlz
le Akdeniz arasında garpta lıil
yük bir müdafaa mıntakası teş
kil olunacaktır. Bu mıntakanın 
müdafaasını, Garp ceph~si ku-
mandanlığı namı altında geniş 
salahiyetli bir kumandanlık ii
zerine alacaktır. 

Paşa, detaylar üzerinde de 
buı izahatta bulunmuştu. Bu 
detaylardan anladığıma söre, 
memleketin pek bUyilk bir par
çasında genis sallhiyetli bir 
kumandanlık ihdas edilecekti. 
Bu parçanın idaresi \'e dilş
man taarruzunu durdurabilece!t 
bir ordunun tesklll Ye hare
kitı idare etmek mes'uliyeti bir 
müddet bu kumandanlığa hım-

Stalin 'in son 

kılacaktı. Bu sırada hük(ımet, 
cephe kumandanlarının icr:>atı· 
na nezaret ve icabında tasviple 
iktifa edecekti. JiatU garp ,.e 
şark cepheleriyle sonradan te· 
şekkül etmiş olan cenup •ep
hesinin müşterek sevk ve irla
releri hakkında bir tasavvurun 
da henUz mevcut olmadığı an
la~ılıyordu. 

Başkumandanlık ihdası 
bir zaruretti 

T ürkiye Büyük l\tillct Mecli-
sine ve hükumetine l:arşı 

mes'ul bir başkumandanlıl( ih
das edilmeden memleketin ay
rı ayrı iki mühim parç;ısma 
şamil olmak üzere geniş sala
hiyetli iki ayrı müstakil ce:>he 
kumandanlığı teşkili, kuman
danlık tekniği bakımından uy
gun görülemezdi. O tarihlerde 
İcra Heyetinin bir uzvu bulu
nan Erkanı Harbiye! Umumiye 
Vekileti makamı, bir başku
mandanlık yazl!csi yapabilecek 
ne hareket serbcstislne ve ne 
de mes'ullyetine sahipti. Du 
makamın mes'uliyeti bir Vekil 
veya bir Nazırın mes'ullyetin
den başka bi11ey olamazdı. 
Eğer ErkAnı Harbiye! Umumi
ye VekAletinde tam mAn2Sıyle 
bir başkumandanlık salahiyet 
ve mcs'uliyeti olsaydı, Sakarya 
muharebesinden itibaren, BU
yük Millet Meclisi reisi hususi 
bir kanunla ba~kumandan ta. 
yin edilmezdi. 

Hilkümet kararı neticegi ih
das edilmiş bulunan cepjıe ku
mandanlıklanna verilen gcnl:ı 
salahiyet ve m~s'uliyctln o za. 
manki Teşkilatı Esasiye kanu
numuzla ne dereceye kadar te
lif edilebilmiş olduğu da mes· 
gul kalmıştı. 

makalesi 

Bir sualin 
cevabı 

Eskişehirde vuku bulan mil· 
zakerelerimizde, Büyük Mil 

let Meclisi toplanmazdan evvel 
hazırlanmış olan müdafaa pıa· 
nı münasebetiyle Heyeti Tem• 
siliyeye teklif ve kabul ettırdi· 
ğim başkumandanlığın simdl 
neden ihdasından vazgeçildiği· 
ni sormuştum. Bu sualime, he• 
nüz her~eyin teşekkül halinde 
olduğu ve gün geçtikçe tekA· 
mül edeceği ve bu sırada ordu· 
nun yüksek kumanda vaziyeti· 
nin de tabiatiyle tekamül ka· 
idesine Ubi olacağı cevabı ve• 
rilmişti. O tarihlerde zamanlJ 
tekamül kaidesine tahammülil 
olmayan mesele, ordunun yiik· 
sek kumanda durumu idi. Çür.• 
kil dUşmanlarımız, ordularıyle 
memleketimizi istilaya taşla· 
nu~lardı. 

Milliyet mefkuresinin, istik· 
lAl ve hürriyet aşkının yü~ek 
bir dereceye çıktığı o zaman· 
larda, eğer vatan mUdafaası gi· 
bi en mühim ve müstacel me· 
sele değişmez. prensip ve l:a· 
idelcre göre halledilmiş '>lsa)'· 
dı, mu\•affakiyet ve muza(feri· 
yet hiç şüphesiz daha ~abult 
kazanılırdı. Memleket müd ıfaıı· 
sının yalnıı cephe kumanctıın· 
larıyle idaresinde gördıiğiiı:ıı 
mahzurlardan bir diğeri de, 
hükumetin bir başkumandan 
vasıtasıyle cephelerin idaresini 
topyekun eline almaması, yal· 
nıı cephe kumandanlarının ha· 
reketlerini ayrı ayrı ya tasvip 
ve yahut onlara direktü ver· 
mekle iktifa etmis olmasıydı. 
Erklnı Harbiyei Umumi)~ Ve· 
klıleti memleket müdafaası 
mes'uliyetini üzerine almamış, 
ancak buna nezaretle kencisinı 
mükellef görmüştü. 

< Denmı \'ar) 

Sovyet politikasında 

mühim degişiklik 
..._......_ ---...--~ 

Sovyetlerin İngiltere ve Fransayı Amerikadan 
bahsediliyor mak istediğinden 

ayır-

S talin' in Bolşevik derglslnd~ 
çıkan makalesi ve Sovyet 

Rusyanın, Amerikanın l\toslco· 
va büyük elçisi Kennan'ın ge
ri çağırılmasını istemesi Ame· 
rikada ve bütün Avrupa mer· 
kezlerinde bilyük alaka uyan· 
dırmıstır. 

Gazeteler bu iki me eleden 
urun uuıdıya bahsetmektcdır. 
Vasingtondan Fransız gazetele 
rine çekilen bir telgrafla bu 
hususta deniliyor ki: 

• $imdi anlaşılıyor ki So\")'et 
politikasının yeni tenıayülU 
A\·rupanın Amcrikaia:ı ryrıl 
ması, hattl birbirine glrnıe:; i 
esasına dayanmaktadır. Rus 
islerinde mütehassıs Amerika· 
Jılar Stallnln son makalesinden 
bu ma~ 1 çıkarıyorlar. 

Bu n liteha sıslar diyorlar 
ki: · Sovyet politikasının yeni 
bir hedefe döndüğil bir mild
dettenberi anlaşılıyordu. Lon
dra Ye Vaşingtondaki So\'yet 
elçilerinin değistirilmesi; Av· 
rupanın muhteliC memleketle· 
rindeki komünist partilerinin 
yeni halk cephelerine doğru 
teveccüh etmesi bunun ilk al!· 
metleri sayılıyordu. 

Şimdi vazi)·et aydınlanmış.. 
tır. Stalln, Bolşe\'İk dergisin
deki makalesinde kapitalist 
memleketler arasındaki ihtila· 
fın bu memleketlerle Sovyet 
rejimi arasındaki ihtilArtan da 
ha derin olduğunu yazmıştır. 

Komünist partisi kongresi. 
uzun müddettenberi hazırlan
mış olan bu politika değişikli· 
ğine kat'i şekil rerecektir. 

Rusyan ın yen l 
Siyaseti 

vaşlngton'dan France Soir'a 
bildiriliyor: Sovyet Rusya

nın, Amerikanın ~foskova bil 
yük elçisi Kennanın geri çekil 
me$fni istemesi Sovyetler Bir· 
liğinln yeni bir siyaset takip 
etmek istediği şeklinde tefsir 
ediliyor. Bu siyaset şudur: Ar· 
tık Amerika ile değil İngiltere 

Stalln 
ve Fransa ile görilşmek ... 

Stalin senelerce müddet, va· 
kayiin cerey3111 lizerinde tesir 
yapacak b1ricik hükümet tellk· 
ki ettiği, Amerika ile doğru
dan doğruya görüşmek istemiş· 
tir. Stalin, dünyanın askerlik 
bakımından kuvvetli kilçilk bir 
grup tarafından idare edilece· 
ği fikrinde bulunduğu için 
I<'ransanın Yalta konferansına 
iştirak etmesine mini olmus· 
tur. Staline göre Fransa hlr 
Avrupa, Amerika ise bir dfin
ya devleti idi. İngiltere de bu 
rolde ikinci olarak geliyordu. 
Onun için İngiltere ile de gö. 
rüşüyordu . 

Stalin şimdi Amerika ile gô
riişmenin netice vermiyeccği· 
nl anlamıştır. Bu sebeple Litvi 
nofun politikasına dönmilştilr. 
Bu politika Hitler Almanyası· 
nı, İngiltere ve Fransa ile an· 
laşarak mahsur bir hale getir· 
mekti. Stalin 193:5 • 1939 se· 
neleri arasında takip edilen 
politikanın doğru olduğu ka· 
naatine vararak Amerikalıları 
yalnız bırakmak istiyor. Ame
rikanın Moskova büyük elçisi 
Kennan'ın geri ça~ırılmasını 
talep etmekle PotsdAm, Yalta. 
Tahran konferans]arı gibi bil· 
yük görüşme devrinin, hiç ol
mazsa bir zaman için, kapan. 
dı~ını anlatmak istemiştir. 

Kennan'ın Moskovada bulun· 
ması lüzumsuz görülmüş, Sta· 
lin elçinin Berlindeki sözleri· 
ni bahane ederek Rusyanın A'I 
rupa ve Asya devletıerile gö
riişmeği tercih ettiğini anlat· 
mak istemiştir. 

Müşahitler, Stalinin geçende 
Fransız büyük elçisi Josce 
ile yaptığı görüşmede şunları 
söyledi~lnl kaydediyorlar: 

•- Öyle zamanlar olur ki 
siyasi cür'et ve cesaret göster· 
mek IBzımdır.• 

Staline göre Fransa için, A· 
merika ile münasebetleri bakı· 
mından bu zaman gelmiştir. 
J,ondradaki 
Düşünceler 

L ondra siyasi mahfilleri, Sta· 
linin makalesini ıLenlnİll 

kapitalist memleketler birbir· 
!erini yiyeceklerdir• nazariye
sine dönüş suretinde karşılt· 
yor. İkinci dünya harbinden 
sonra bu nazariye Rusyada ço1' 
revaçta idi. Rus iktısatçıları 
Amerikada büyük bir iktısadl 
buhranın başgöstcrmeslni be1' 
llyorlardı. Buhran görülmeyin· 
ce şüphe başlamıştı. Stalln ~il11 
dl ,ayni nazariyeyi tekrar mü· 
dafaa etmektedir. Makalesi kO 
mlinist partisi kongresine hl· 
tap eden önsöz gibi karşılanı· 
yor. 

Muhafazakar Daily Telegrapb 
ı:aıeteslne ~öre Slalin &u S 
noktada ısrar etmiştir: 

1 - Batılı devletler arasırı· 
da bir harp ihtimali Rusya iJe 
Batı devletleri arasında harp· 
ten daha kuvvetlidir. 

2 - Batının kapitalist siste· 
mi vahim bir buhran geçiriyor 
ve çökmek üzeredir. 

3 - Sovyet Rusya Batı)'• 
taarruz etmiyecektir. Batı dll 
Rusyaya taarruz etmekten çe· 
kinecektir. 

Stalin makalesi ile Ruslarıı 
harbin yakın olmadığını anıat 
mak, onların dikkatini iktısadl 
mdelel~r ilzerine çekmek is
temiştir. 
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Mo~tgonıery, «soğ ok harp» 
( konıutanlığı istiyor 

BAŞMAKALEDEN DEVAM Harika Bir Trençkot için ... .. 

IJfJfjtı'ıı111ı kff kı ıııııası 
oo~u illerinde Se)ahat edenlerin heı>si bu hnalide bir kal. 
b~ 'fi~nma,,3 ilıtl.>ııç olıluğunu, ınıinc\•ver nrsle bu hususta 

U.) 
1 1 

uz e du IUğllhii, lılealist insanların buralarda verlcs
mesı n n il ol, nı ktorı kadar ehenımlyctl bulundu unu • sll.>·lli-
;> or ar. il müfalea nek 1 • 

1 l l'k(ı •· Hr nıırdlr. Do~unun kalkınm:ı ını 
~:r;'~a ı ~u ~ırtten lırklememeli3 iz, münrn-er, ideali t lnsnn
mct etmek 1 ~ usta \aztre dü~iı}or. R:ıtıda, sırf lnsıııılığa hlı-
1 t h ç n 11zıık kıtalnra gidenler, \ahsl hay,anlnnn do
~ş ığı halası frna 3rrlerde medeni) elle geri kalmıs. h:ıtt& 

;)and U 1 insanl:ıı, kıılkınlttrmıık için feragati(' ra)t anJıır 
nr ır. Bizde i t ıı k . ~ • en en uı:ı larıı, baslta dı)arlarıı gitmek de il, 
md e:lıdclkethımlule çıılışm:ılıtır Gidilccdc )erlerin ha\'aSl fena 
e&ı r; alkı da r k ı h 

k 1 . ~0 mun 5• erturlu ilerleme hamlesini iyi 
arşı :ı3acak in anlardır. 

d bid~allst Hnl llrsil bu lıa\ali.)c giıkrkcn geride kalanlar 
a a a surette çalışabilirler. Geçen ma)ısta Yunanlstanı ıt 

yaret etliğlnıiz za ı d .. . • nıan ) o sıız, ağ ko) lerınde '·ö•luyü k lk 
dırmak i l K ı· , " " a ın-

. ı; n, rıı ıı;enln tc~ehbıisivlc \e :ıcnglnlerln yardı· 
~'>.'" 2ıır tcc~kkiil 'ıicuılıı gctirildigini iigrenılik. Teşekkfil bu 
gıbı koylerde :>·e~ı neslin kalkınması itin :>an kUlp, ~an mek
tl'p l:ınında tc ı•ler 'ücuıla getiriyor, çocuklar burada hem 
oku)~r, hem bir fanat sclılhi oluyor, hem de içtlmat ha ata 
alısı)ordu. Rozuk :>oll:ırdan rlp anıhal Y 
birkaçına gittik. 80 81 inci k" arı~·Je bu köylerden 
de bulunduk· b 1' 

1 
. ~Y kluplr.;') n açılı resimlerin-

' un arın çtımaı hııyat uzerlnde çok ha ırlı te
sirleri olacağına J.;anaat getirdik nı d 
ko mekte . · z e de doluda bu tarzda 
ku~ de •I P ~ ~lııplerl açmak, tesisler \1.ıcııda g tlrm k mum. 

doğu n~c~l:::;: 1~7; 0011:!~~arra: olnı3k azmiyle harek t edilirse 
bırakmadan ıenı:ı:ıerimlz~~dc!~!~ 'ardır. llrrşe) 1 itil .cımetc 
olmalıdırlar. J;enı;lerimlı bu i e linayak 

Enis Tahsin Til 

1. Asliye Ceza' da yankesicilik 
yanda k ldı tatbikah 

Mareşal; hakiki harp zuhur edecek olursa, Kuzey Atlantik 
Paktı teıkilôta tek başına hareket etmiyecektir, dedi 

Dedikodudan 
Bıkllk 

< Başı ı lnride) 

aranmalı, seçim kanununun di
ğer noks:ınları partilerarası bir 
hryC't tarafından gözden gcçiril-1 

melidir. 

.ouoııı .tlalU'ı 

Londra 7 - Kutey Atldntik 
paktı teŞkilatı kuvvetleri baş. 
komutan yardımcısı Mai'tışal 
l\lontgomery, •Atlantık ittifakı· 
adlı raporunu guııduktan ııonra 
basına beyanatta bulunarak de· 
mlşUr ki: 

•- Atıantik paktın dahil tnil 
Jetlerin soğuk harp için bir baş. 
komutan tayin etmel~ri gerek· 
mcktedır.• 

Bu soğuk harbi kazanmak ça· 
releri üzerinde gazetecilerin su 
allerlne Urcşal Montgomery 
ş!iyle cevap vermiştir: 

• 

lnönü'nün 
Mahkeme:1e 
Verildiği doğru 
Değil I 

•- Esaret altında bulunan 
memleketlere hakikati sokarak 
onlara demir perdenin bu tara· 
fındıki hayatın kendilerinin per 
denin öbUr tarafında yaşadıkla· 
n hayattan çok daha iyi oldu· 
tunu ispat etmek llız.ımdır. Bu 
hususta iki ~art ortaya çıkmak· 
tadır: Birincisi bir müttefik pU 
nı ve diğeri de bu mesele ile 
meşgul olacak müe~sir bir te· 
şekkUIUn kurulmasıdır. Biz bu 
şartları tahakkuk ettirmedik. 

Hakiki harp zuhur edecek o
lursa kuzey Atlantlk paktı tes· 
kilAtı tek başına hareket etmi· 

yecektlr. Bu harp, esaret alLm· 
da bulunan memleketlerle hiır 
memleketler arasında umumt 
bir harp olacaktır \ e mesele 
böyle bir harbin hllr memleket· 
ler tarafından nasıl sevk Ye ida· 
re edileceğini tayin hususunda 
toplanmaktadır.• 

General Wymann Atlnada 

Atına 7 (ANKA) - NATO 
gUney doğu kara kuV\etleri Baş 
komutanı General Wymann bu· 
gün yanında genel kurmay he· 
yetinden bir heyet lle Atlnaya 
gelmiştir. 

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

İnönü dün Manisa' cla 
D. P. tiler hadise 

konuşurken, 
çıkardılar 

5 - De\ Jet 'le parti: Tek par
ti sisteminden kurtulduk, fakııt 
lıiikümetin milli \llSıta \'e im
kanlara tek taraflı olarak tas.noı
nıfıı huyundan \'azgeçcnıedik. 
Rad~ ol arda iktidar hesabına lılr 
taraflı konur.malar yapılması, 
muhalefetin 'e mıistakll g:nete
lerin tcnkidlerlnln halka ak et
tirilmemesi; muhalif partileri \'e 
gazeteleri guc-cndiri)or, bitmez 
tükenmez nutukların ''e besleme 
gazetelerin ~ aularının radyoı'la 
tekrarı halkı hıktırıyor: iktidara 
birı;ev kazandırmıyor. 

Tedbir: Hlikfımet ve parti 
mefhumları tek hamur halinde 
kalmaktan kurtulmalı, radyo, 
ajans \'!'saire hakkında hakiki 

< Bası ı lncldcl grupa men~up klm•eler, bu sc· manası) le hür ve demo~rat mem
fnönU, sokakları dolduran bin· fer de Halk Partili rolline gi· leketlcrde cari usuller kabul 
!erce l\lencmenlinln ~amlml te· rerek •Demokrat Parti binası· ol•mmalıdır. Daha doıtnıs11 D. J>. 
zahUrleri arasında Cumhuriyet na yürüyelim arkadaşlar • dıye muhalrfctte iken ısrarla ve haklı 
meydanına vardı. halkı tahrike çalışıyorlardı. olarak istedıklerinl iktidar mev-

<Jh ı ı fıttld~> O esnada, kafilenin önlinde Jandarmalar bunlardan birini klindc tatbik mevkiine koymalı-
•Evet haklıdır. T hlike \'ar! bir bando muntazaman marşlar yakaladı amma, y:ıkasındaki n. dır. 

Fakat bu tehlike b!Uat ismet çalıyor, yer yer mektepli kızlar P. rozetini çıkarmağı unutmuş G - nasın siyaseti: Jllikfıme
Paşadır. Eski dlk'l'ı'ür yeniden çiçek atıyor ve ayakta duran olan Halk Partıll roJUndekl bu tlıı müstakil ''e mulıallf basınla 
hortlamak gayretindedir. Yeni- İnönü halkı selAmlıyordu. Bu tahrikçi. etraftan bazı kimselc· temasını kııybetml'sl lı"endl he
den binlerce masum vatanrlaşın arada halkın içinden birinin e· rln müdahalesi ile jand:ırnı a- şahına çok :ımrıırhdır. Ücretli \"!' 

kanını akıtmak lhtira~ının peşin- llnde tutup uzattığı, kendi büs· nın elinden alınıp D. P. mer: t zi hııJCıııklır basınnın ne ri\:ıtı lıii
dedlr. Asıl tehlike, onun tekrar tünü göriınce, yüzlinde sevinç ne kaçırıldı. kümet için kU\'\'et değil, zaaf 
iktidara geçmek kin her fena- ve hüzlin ifadesi birbirine ka· Dışarıda serbestçe çalışm:ık kr.,na~ıdır. 
lığı göze almış olan ihtirasında- rıştı. Herhalde kırılan ve kaldı· lmkAnını böyle kaybedince, Halk Tedbir: BUtün gazetelerle ı'le
dır.• rılan heykel ve blistlerini ha· Partisi merkezine gittik. Fakat vamlı bir temas sistemi kurıılı-

<nası 1 incide> d .. DUUln bunlar 1nönünUn İzmir tırlamış olacaktı. az sonrn. binanın kapısı önünde rak berrak ikna ve t,.nvir vol-
yan 1 •ejat Yavuz, bu kadar kal:ı- ğC'ron alındı. 1306 doğumlu oldu nutkunun iktidar "'l!rtisl m~hm- Menemende kısa bir hitabe· yine ayni klmselerdrn mlırekkep ları aı:ılmalı, resmt ilAn, fikir 
halı"ın kU tik 1 unu, on sene lince yankesicilik. ,. • i üt k' M 1 d ğ bl t h lk i b ,, liznrinde baskı ve gayrimeşrıı re-

b ç sa onda duruşma- ten vaz eçti ini, hAJen eski el· !erinde ne kadar bllyUk bir te. Y m ea ıp ı an saya o ru r a r ç grupu aoırıp çağır " 
yı takip edemlyeceğini gözünün. bisccllıkle grçlnd.,.ini blldlren slr \'e asabiyet uyandırdığını gös hareket edildiği zam:ın ~aat 11 i mağa başladı. Daha sonra cam- kabC't vasıtası diye kullanılm:ı-

Rakipsiz 
MAYER 
Biçkisi 

de tutarak 3 üncü A~ır Ceza lah M h q; t rın,.ktedir. bulmuştu. Ve İnönUyU takip P.· lerı taşla indlrclıler ve kapıya 1 malıdır. HUkt'.'ımetle gazeteler 
kemesı salonunu açtırdı. Ve "ilı c mete, Mklnı &Unu sordu: den otomobillerin &a'·ısı "-'lizU yUklenmc"e bacladılar. Bu ""eni arasında açılacak samimt ko!lıış-
1 " - Bır pantal bl d Dlln Cıımhurbaskınının ve • " 5 ~ " 
erce meraklı ile bcrabC'r duruş. on ce n en pa. geçmişti. tehlike karşısında binada bulu· malarJa anlac:maıJıklar tasfive 
~ 1 orada kıı;mcn rah:ıtça ta. ~a;e~ııushuseurhadn 1 bhir ent. a1yı ~l- ~i1ş!t~~~~~Pşe~~~~zeenl~önldi~e1~1r!.t l\lanlsada nan bUtün gazeteciler, arka pen· l C'dilmrli, normal ve istikrarlı bir 
kip etmrk lmkAnını bulduk. mıdır? n a ma arc ın z \'lir fnönUyU getiren otomobilin c:a cerelerden sokağa atlayıp yan l birli i yolu açılmalıdır. 
1 DA,anın mevzuu şen icli: Ku· _ E\et var! E kiden btı 

1 
.. 
1 
r:!~~~l~i:::~a~~:~ı::r:~ ~~{ı: yısı yoldan iltihak edenlerin de sokaklardan dol.aşara~ hli~ü~et l\'rualİaJ.tta duran islerin mem-

a l\lensurat ŞırkC'li odacıların- yapardım, 10 senedir elimi ay;. mada, son jç politika hMi~clerl- ilAveslle hayli kabarmış bulunu· koünağıdn:ı k~~tubk.ldPolıs mliclurü· .L .&. le!ı:l'tçl bir ruhla bö~ lrce 
dan İbrahim kendi ine teslim e- ğımı çektim... nin bahis mC\'ZUU edildl~i tnh- yordu. Fakat Muradiyeden ili· n n o a~.ın a u ı~gu~uz vali ta~fh·l'sine glrMllr;I', :mı;iinkıi 

1mİİJntJSINlh 

MAYE ilde 
d~.ıe.n 16.500 lira~ı banka~a 0 liaki b d mlnleri ileri slirUlmüştU. haren hava da elektriklenmiş Kcmnl Dınçaya vazıyC'lı anlattık gr,.r.ln nllvetln biitfın ılmlllcrl (Be ·oglu) 

• turilrkcn postahnnrcle dü lirmliş ö m un an sonra. Mehmet n hisseclilmeğe başlandı. ve çıılışma ~mnl.Ye.tımizln te.sisi ort"chn kail ar. si.vasi ha ·atımız-
\e ld nderöne blhassa, ehlivukuf O· ugUn de Demokrat Parti irlo- C. H. P. nin iktidarda bulun· il t 1 t 

ya ça ırmış. Belki de ne çal· larak çaıırılmadığı hususunda du re heyeti Başbakan Adnan Men- e can eınnıyc ım.ız n . emınat ıla miişterek bir lisanın konıı~-
dırmıe ne de c10 u u 6 du"u sırada yaptııtı iddia olu· :ıltına nlınmasını ıstcdık • 

• ç, ş rm s ama böy rıırak dedi ki.· deresin riyasetinde saııt 16 ı'la 6 6 , '. • • : rnak 'c anl:ı~m1k ıml·ftnı h:ıı;ıJ 
le ıddlada bulu İ nan scy.viat \'arsa el i!Anlarına. \ali ıse bUyUk hır so"ukkan 1 1'ı 

lnönü'nün nutku Manisa 
nuyor. ştc bura· ş· d" hl toplanmış ve içtima akşam "C" ' .. "' · o ıır. Jcmleltet frr:ıhlar, hiitiin ı~ meçhul. l\Jalıkeme bunu tes- . - ım 1

• r mcmur; sanığa ,.., ' dııvar afişlerine ve bUyük band lılık ve tcbessumle ~u ınukabe· <'alıo;m:ılnrımız daha verim il bir 
bı!,. edecek... aıt pantalonu giyecek, siz de ce· vakte karlar slirmü<;tiir. Bu top. lnrla tesblt edilip ağaçlara, lede h .. ul.undu: . . . "ek·ıı :ılır. 

binden 33 tan kAll d k k i lantırla İnönilniin lzmı'r n1ıtku f il j " 
. . , e "oı ı çe ece s • telefon direklerine ve duvarlara • non nli. n. zmırdc verclı ,ı 1 .,,.,..1•1·n•·.i·ı klirflo""·'ı'ı•lindP mem-Ş:ılıltler dlnlcnl•or nız Sızın "azlf~nı b d ·v llzerinde ı'lııruldu"ıı ve hıı nullık- ı n ı h ı d d tk t H lk .. ,, • • ' 

" bllİr misin.iz b~nu; u ur ... npa. takl .ııayc ve ı:;aksadın tahlil i~~~~~· şu us~![ırevr~~s e~ifmı; nu un esırı.. a .heyecana ka lr trlr nrnr ''ardır, fakat rıarti-k~. ~~;~i:~. !~\le;:~~ :ı~v~~nlr~~:· Eski, uslanmış kurt yankesici edilrliğl tahmin olunmaktadır. ti: •Bunları yapan sen değil pıldı, merak etmeyın tedbir a· f Prdrn hiç lıirine kAr yoktur. 
d .. Sırketın veznedarı oldu unu bir an dıişiindO. Yaşlanmış götle Dil!er tarartan, huglin İsmet misin?• Yolun iki tarafında lıy~~~:;zl et k d b , nöyle bir gidiş, ancak Fer kU\·-

ö 1 rinI kürslıye do~ru "evirerek·. İnönilniln son İzmir nutku dola- · y arsısın a en \a· l'e'l"ri!l"n '\iac::ıma~ına mür:ılt bir 6 
) eyen iahlt hftdiscyl ~ liCkil· "' ,, durup seyreden kliçilk ilk okul lıye tekrar ,·azlfesini hatırlatma- 4 •• 
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de anlattı: tlf-d Bu iş dalgınlık Anından Is- yısıyle teşrii masuniyetinin kal- çocukları bile yakalarına C. H. ğa mecbur kaldım: ml .. nc\ı ı ı tılm iy:ı~aıır.I lunl u~. ~'.a 
.. •- Ş~ker Ba~Tamının arife a !' edılerek yapılabilir .. Hem dırılacağı ve kendisinin mahke- P. rozetleri takmışlardı. •- Ne sizin re mi vazifen\z, ıı re :ı -P er goı. er m l n <ınıı-

gunil. ldı. O sabah İbrahim e- bu kaclar kalabalık arasında her- mcve verilereğl etrafında da ıs- l\Ianlsaya bu şartlar altında gl. ne de benim taraf~ız gazetec, ne serildi. 
frndırr 16 500 ira •1 tP lim ettim kc e rezil oluyorum. Salon bo- rarlı söylrntiler de\'atn etmiı;tir. rlldi. Fakat JnönU ile beraber durumum rcsmt bir çatı ai ' ı:"lda Partilrr liörkörüne blrblrinr 
~~nu Osmanlı Ban a ına .-0,...~:"~clt,tl"' 1P. t!~ dcı'li. Fakat hır mr\'Zl.ıdıı f'n ı;alahlvctll gelenlcrln kafilesini havi otomo- siyasi hAdlsclerin tefsirini yııp- 11tıp tıı1 mııyı. ık<liliodıını lıf'lr 
rup yatıracaktı. 33 tane 500 li· at'S ita tın kapalı olarak yapıl ııahstyetler. 1n6nU bakkındn hlcı blller ilerledikçe halkın tczabu- mağa müsait de lld'r. s zden 15 bir bırahınl.,r, 'üz İİU! konuc
ralık old~~l?tınu gayet iyi hatır- mas! karar altına alınıp, salon bir takibatın yanılmadığını söy- ratı da bariz bir şekilde artma- !ediğim c:ın emnh etimin \'e nı:ı n otursunbr, drrhııl Türkl
lı>orum. Oğlryin ycmc.ıte çıktım. tahlıye edildi. Bilahare de pa- lemektedirler. iktidarın 1niinll- ita boşladı. 1ntınU sehlr dısında müstakil çalışma hUrri)!ctim n ·c Jıeı;~hıI'"l .. rrıl bir ı;ünr5 do· 
Saat 13.30 sıralarında İbrahim e ranın bu şekilde çalınırken his· ntin ııon konıısmaıanı. hlr ihtiHıl hinci iği jlptcn Cıı mhuriyct mey. teminidir, Jtitfcn bunları yapı· :?r, cncrJilrrlmb: daha \·erimli 
fend' ldl p scdileceğl dü5Unlilerek tatbikat. beyannamesi di"-·e vasıOıınrlırm:t· danıncla inince tezahUrat Azami nız. bir surette kull:ınılır, k:trı:ımız. ı ge ... ııroları tekrar say t "' 
dık Şl k t ı an vazgeçlldl. sının bu söulentilere ı;ebep ol- hadde \'ardı. Meydana 10 bin Vali, bir nı!iddet rlalın izahat d~kı ern5:ıl lr. imkan , .e fırsat-. r e e a t mektupları ver· D "' 
rne~ üzere posathancyc giden th uruşma tekrar açıldığı ıa· duğıı tahmin cclilmekte ''e hliylc kişi toplanmıştı. Bu esnada mey verdikten sonra y:ınımız:ı sivil l:ırd.,n bıımi dcr('rede Jstır:ıılıı 
rahım efendi, oradan da ban- ~a.n, sanıP,ın avukatı, mü\'ekkl- bir tc~ehhüse ihtimal \'erilme- dana bakan hükümet konağının hir emniyet memuru wırdl \'el "cler!ı, m"mlrkrtI ~eni bir tdll 
kaya u,l!rayacaktı.D lının tahliyesini talep etti Bu meklcdir. penrerr.lerlnden emniyet ve lda· lnönlin!in kaldıl!ı eve bu ekild" 
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dr· nne. lılr (dl'\'letl muazzama) 

B·ir k p 

h
.•- Her zaman paralan İbra. t~lep. kabul edilmedi, dlğe; sa- C. ır. P. genel ı;ekreterl Ka- re Amir}.c~i \'aziyeti seyre.diyor· e~niyet ne~arctinde go'lderil· rolüne en kestirme bir §ekllde 
un efendi mi götUrUr?. hıtlerı!1 celbi için durusma ta. sım Glllck bir srnc e\'\'el ara ~r- lnr, ve uoıformalı bir polıs me· dık. Yemeğın devamı sıra~ında kavu~tunınız. 
- Evet. bu işi dnimn lbrahlm lik crlıldi. çimlerde Bllecikte bir nutuk ı;!iy murıı da nutku zaplediyordu. C\'in etrafında da silahlı jan· Partilerinıbdcn hcp~ine bir-

dendi yapardı. Bu arada Ç~Un bir ta\'trla du !emişti. Kasım GUlek. halkı is- İnönUnUn nutku ilerledikçe darmalar ve polisler de\·riye ge. den 60ruyoruz: Hangi )olu ter-
0 ran M:h~et Onderöne merakla: yana teşvik suçundan askeri hUkGmet konağının önünde top. zlyorlardı. rih cdr!'Slniz? Sonu grlme\l'n 

koyd~~;at~t~~~ı:msaa;klceb~~~ - !\ıçın parayı alamadın diye mahk,.meye verilmişti. Kasım lanan bir kısım demokratlar ara İnönü saat 17 de Turgutluya ıtefükoclııları ve: •Brn hl~lm. 
nı d'l ., oruvorlardı. GUlek'ln askeri mahkemedeki cına karışmış \'e ekserisinin yaş mliteveccihen Manisadan kısa ı;ü .. kü sen kilthsıin.• ;>ohını1akl 
15end 

1 
c sarm dı. Gltme~lnden 0!' n cevap ''ermesine meydan duruşmasına yarın başlanacak- lan 15 • 20 arasında tehalUf c· bir müddet için a~ rıldı. Akşama se\i,·c~ız , e m5nasız idı'fiıılan 

aklka sonra muhasebeci Meh bırak.,., d d r k bi ı ı k b 1 k · • ın.et bey geldi. Vr İbrahim ercn. .~ n, ktı"""kan ve yakı· tır. ~!n u a r grup nönü a ey· te rar. urayo şe ece lı_r. Stı An nıı, yokııa Tlirkl enin ükıırlme-
d tklı bır genç atıldı: hın de bağırıp çağırma~a başla· da şehırde zahırl bir sükün hü· sine irnkftn , "rf'r"l< m5ne\ i iklim •nin nerede olduğunu sordu. A~ b d B 1 d bl k kll .. kt d" 
Bankaya ~ıttı ini sö"lrdik. Az - a ey; de,Ti geçli onun Kore'de ı. un ar an r ısmı da mey m surmc (' ır. ~:ıptı~nnı ellılrllğlylc hazırl:ıma-

J Yankc 'rll k de art k bUrtik te: danlık ta İnönllyli dinllycn C. 1947 den beri eski 'e ~eni mu ğı mı? 
sonra da İbrahim efendi zaten rakkl ka\'&-ttı. Simdi Ö) le usul· H. P. il veya tarafsız vatandas· halcfct liclcrleri ilr ynptı ını bli 1 h 
gelrnitstı. Mehmet bey: IC'r Var ki. Ncrrden bilecek on- C Başı 1 incide) ıar .~rssına kar15ıp eoğn solo te· tiln seyahatlerde bu !lnkU ma· A met Emin YALMAN 

- brnhım efrndl bankaya ya 1 n I"hmrt. drdl. dan alınan raporlarda ?lr iki cavııtc ve İnönUye karşı ağır hiy(!!tte bir z:ıbıtn hadi~e ile ilk 
tırrın ~ı paraları! diye sordu. Hep gillUı;tUk... tepe bölgesi müstesna dığer bil- sl!zler sarfetmel!e başladılar. ıru defa k:ırşılaıımış huhınu,·orum. 

brahım efendi ceplerini ka· Fakat. l'e"ç yanımızdan uıak· tUn noktalarda .hilcumların mu- kGmet konağı pencerelerinde nıılıkeslnle de hArlise 
rıştırmaya baslamıştı. l:ı~ır uz•kl~"ma 1 1 1 1 va{fakıyetle gerı atıldığı kayde- toplanmış olan nli emniyet mil (' ıkma~ınd:ın korkuluyor 

-. Yok bulamıyorum, -'cdl. yokl:ıdık. Çok "tizk,U clelp dcrk~l z dilmektedlr. Üç veya en fazla dlirü \'C diğer alftkolılar cin va· Balıkesir 7 (Huwsl) - C u 
l3 d "' d " r ç n e ı er dö t böl · d f k "k zJ • ' .n. ız c nramaya ba l:ıdık. U· llru)ordu... rt epe gcsın e fa a so er yetı büyük bir soğukkanlılıkla P. Genel Başkanı İsmet İnönU. maşı 1 tnrldel 

zun aramalarımıza ror,mC'n pa- y ken kanlı savaşlar devam etmek seyre devam ediyorlardı. nün yarın 5ehrlmizdc eski Relı:· noter vasıtaslyle bir tekzip mek· 
raları bulmak mu,,..• ün olm d. Unan' f tr~K·?,I. . • .. A_ z sonra hUkCımet konağının diye meydanında söyliycccği si. tubu aldık. 

Bu arada $ahit kıza pantalon • IS an zıl Çın.lller. bu hUcumlanndn onü yine karıştı. Illraz evvel yası nutka muvazi olarak, De· Nöbetçi Sulh Ceza l\lahkeme· 
cebinin dcrın olııp olm'l~ı~ı s~ c Ra&ı ı tnclı1 cl ~ske:\.h1[1~le~ ~:duğu kadar su f~_önti gelirken otomobilinin ö· mokrat P:ırtililrrde hümmalı bir I s!ne gönderdığimiz bu mektubun 
:~~-~tıo!sde~ :ae~:~~· bducdhl.11 Sıaıslnıa~ re~~d1~~a faydalı görmüştUr.D b~\"\et '"· 1 cd' u F~~hm~r: teşeb· nunde yllrüyenlerin taşıdığı bir hazırlık göze çarpmaktadır. Bu 
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mahkemece, neşrine lüzum gö· 
rı bıle 1 • d d 3 Parltımcnto 12 ekim- rr.r.s ~~ış ~r ır: dn 1 a. dUş- bayrak direğinin çarpmasile ye. dimledcn olarak Drmokrat Par. rillen kısımlannı yazıyoruz: 

m yecrğıni nnlatıvordu e a"ıl cak \e htik<ımet bun· n don\on clıvabrın a hücuma re düşen bllyUk bezden bir tilllerin göğüslerinde rozetleri «Mesleki çalışmaları takip et-
BIUhare şirketin kfttıbcle.rin· cl?nt sobnra genel Betimler tarihi- feçme en evve u bölgede bu- D. .P. bandının sebep olduğu olduğu halde konuşmanın yapıla. mek lizere senede iki me\'slm 

den Firüzan şahitlik ) aptı O nı aes ıt edecektir. ı unan oldukça mUh_~m ~lr bara· Mdıse yeniden tazelcndP: mil· cağı meydana gelrcC'kleri \'e İn!i. Parise gidip gelmekteyim. Mev· 
da hadi eyi yukıırıdaki şekilde B )arın Atına eyahatl geri jı l~ha edere~ Muttcfık mev- nakas~ kızış!•· Hükümct konağı nlinün nutkunu protesto maksa- kilmi istirkAp eden ve hU\'lyet· 
izah ediy~rdu. kaldı tllerınl su b~sk_ınına uğratmaya 'lnerdıvenlerınrle durup zaman dile glirültüler çıkaracakları ve !erini gizleyen kötU ıihniyetll 

Şir~etln ham:ıllarından İhsan AUl\a, 7 (A.P.) - Genel se- çalışmıştı~. Ç~nlılerln bu ince he zaman vaka çıkaran ayni grup aynı meydanda konuşmalar ya blr muhbir bana kaçakçılık ls-
Tan ıse; sanıf,ın o sabah lAtıfc 1 çlmlerın kasım ortalarına doğru sabı ~cndılerıne bekledikleri ne· Halk Partililere tekrar taarruza, P ki 1 l kt d • nadında b~lunarak ilgili merci· 
ykaparak Uç tane beş lilZ liralığı )apılma .ı mUmklın olduğu cihet. tlceyı sağlamamıştır. küfre ve dövüşe giriştiler. a~ ;r;.lan asıma a ır. lı il lcre ihbar mektupları göndermiş 
&fıısınn vurduğunu \e: 

1
1;

1
• TBürkı)e Cumhurbac:kanı Cc- İmha edilen barajın suları Bir iki polis memuru hafifçe muh'ı '. •,er ynkrlın ayrıcab_enb z olduğundan· son defa ~Ankarao 

.. a)arı ı " r.ı ··u f'kl · bl t · Ud lı 1 d . . cvıya ı açı· anmıyan ır e. i 
«- Buna para derler İhsan n· n 7 kasımda Yunanls lau ed ı herlın r epe?lın. yamkaç 11!n ad a heA eli elr ~ıhı k~ldu.d Bu yanname neşredeccklcrdir. ''~puru ıle stanbula avd t etti· ea,b dediğini ı;öylUyordu. t~na ~apacağı. resmi ılyaretln rın a ıı unan mevzı erıne a. h a a uı se crı ta ıp e erek c lI P rı k lıt 

1 
~·m zaman gUmrUkte teamUl ha 

Son olarak dolandırıcılık m:ı- hır mhütddet ~ın geri bırakılma. dar yükselmemiş biHıkis civarda not alan Cumhuriyet muhabiri hAdİ 1 • dı er h~ı ~t5' mu , ~!11e riC'i bir aramaya mliruz kaldığımı 
sası komlserlerlndcn Seracett"ın sı mu c~cldır. bulunan iki nehri doldurarak a- Yaşar Kemal ile benim et'rafım· k b slc etr ~n kçl ir 1 m·C'ıs ~ıı · ııyet hissettim Eşyam arasında kaçak 
Erk Dışlşlrrı B k k 't ı ti ela i 1 ki a u e mıyece er n ı gı ı rrc . · . . 
h anın ifadesi alındı Komiser a ·anı Venlzelos bu ıp gı m ~ r • Y ne ayn grupa mensup m r b' . . 1 d" D'" bır eşyaya tesadüf .. edılememıs 
~diseye clkoyduttu z'am:ın tec: sab:ıh . gazetecılcre bu mevzuda Bir taraftan bu harekfıt lnki- stıler tarafınılan Jarıldı :ı·e ne esmen ıldı.rmıs er ır. ıf>er \e ihbarın bir düşmanlık eseri 

(Başı 1 lnrlde} 
zuu mahkemenin istik!Ali ve 
Yargıçların teminatı ı;ekJin. 
de hUIAsa edilebilir. Ancak 
partizan zihniyetin adalet 
te•'.ilAtı ile uğraşmaktan vaı 
gcc:mr~I temel şarttır. 

DC'\ Jet idarl'cinde takdir 
hakkı ve yetkiler vardır. 
Kanun koyan, takdir hakla· 
rının ve yc•kilerin !ımme 

menfaat.ine ve hukuk jfnde 
lmllanıl;ı ..... "ıı r·~·~d ~. :\!e
deni VC' huk •ki idar<'rle ta· 
hii hal b•·rlıır. Partizan zıh· 

niyet id:ırc•inde hukukt e
sa•lara riayrt olurımaT~ Çek
tiğimiz o ~·ü1dcndir. Size bir 
misal vereyim, istanhulda 
Adalet kadrosunda, kUcük 
clrrerede vedf'k vnrgıçlar var 
dır Bunlara ihtiyara göre 
\•azife ''erilir ve vazif PlC'r ve. 
değe :ılınır. İdı""Ye par ıran 
zihniyet girdi mi yarl!ırların 
ödevlenmesı ve yedel!e alın· 
ması adall't alr' hine blr me. 
kanizma h3line girer İstan. 
bulda teminatlı dcreredc bir 
yargıcın davava b1karken. 
karar \'ereceği sırada yeri 
dc~lştirilmie. duru~ma~ ı ter. 
ke m cbur Pdıldiği görlll· 
mUştUr. Herhan~i bir dava 
ile Partizan ıihııi ·et il ~ili o. 
luraa istemedil!i yar~ıçtan 
son anda bile kurtıılabilivor 
demektir. Nakil. değişmeler 
vP. )edeğe alınmalar gfüU. 
nlişte usulü dairesinde yet
kilerle yapılmaktadır. Ve her 
devirde yapılacaktır. Bu 
muamele ve partizan 1ihni
yet karıştı mı adalet teme. 
lindPn sarsıntıva maruz. ka. 
lır. Biz bu hallerin ıstırabı 
içindeyiz. Bu l~leri konustu
l!um için sinirlenivorlar. Be· 
nim buCJtln mPmlekP te slva. 
si 'az fe!n bfl•'iik ~ik~"P' kn. 
nutarını ele almaktır. Arlııl•t 
isi' l'P"1i e '" hali "" 1 ilk· 
hali ltın başlıca ilgili oldu· 
ğumuı mest>ledir. 

aXeden lllecliste 
konuşmuyorum?• 

Bu mesrleleri ne için Mec
liste konu~madıl!ım da ı;o. 
nılmuştur. İktidar basında. 
kiler, benim l\Iecli•te ko
nu&mama mAnl olmak için 

rlibeler yaptıklarını paranın ça- \erdı~ı beyanatta, vaılyetin bu· şaf ederken komünistler diğer ta yaptığımıt soruldu. Biz de on· !ar~fta~ \i15.' et, hAdlse çıkması olarak yapıldığı tahakkuk etmiş 
lınmasının da d: li .. 1 1 . radakı Turk clçillği vasıtaslyle raftan batı cephesinde Amerikan lnrdan klm olduklarını sorduk. ı~tıınalı~e bınacn. kazalardan tak tir Yemiıte yangın çıktı 
de mürnkUn o'Idu"uunuru,cmoc :üınn Turk. h_ukıimetine resmen b'ıl"'ı- deniz piyadesi birlikleri tarafın Ce\•aben hli\•iyetlmizi öğren- vıye polıs kuwctı istemiş bulun . . İ Uk t 

ı:; .. Id ... . k . maktadı Bır talyan gUmr memuru· stanbul Yemiş Çardak c:ıdde-arife olması dolayıslyle postah:ı- rı ı ını soylemiştir. dan tutulan cephenın 13 muhte mc te ısrar ettıler ve sesle· r. bütU 
1 1 

r karşı dil 
nenin k k Dı er tarafta TU ki lif kesimine karcı da hilcuma geç rinl yükselttiler. Etrafımızdaki nun , n yo cu a a . ~ebe·. sinde N_ıko Kortelakis'e ait 11/1 ço alabalık bulundu»u. ti . n· bU Ukn r yenin A· " rilst ' haşin muamclell'rt c -
nu anlattı. ıs na ~C' ı Y elçisi Cemal HUs mişlerdlr Bu bölge Panmunjom tı. Buna rağmen resmi makam- K b ( b .

1 
~ 

1 
d bl k k a sayılı tutüncü \'e mrzeci dilkkA-

Rillrki•l dl 1 l nU Taray ~ugUn itlmatnamesinl yakınları~da Korangpo civannda çember daraldı ve tehditler art umar az ar ,_ı tı e entml e burl ançdu°!ıuunad:'~ nında yangın çıkmış. raf \e ta-
~ n en .)or K 1 takd t d lar ayni ırrukk 11 ki t r.U um yırı mış u ,., , K_alabalık meraklı ı:rupunun ra a m e miştir, •r: ya de\'a so6 dl . a~ 1 J a emaşa- ması 1 inl'lıfo) vapurda birlikte seyahat ettiği- \"an tahtaları yanmıştır. Bltlşlğirı 

dakık ı d • v f' G Komünistler Korangponun ku- ""et'c md e ~1or ar 0
1
• t da, mütehassıs tıç ki~lnin mah imiz, Teknik (\nhersite Profcsö deki Avram ve Hidayete ait pa. il a ar an beri beklC'diği eh- a 1 o'" kay zcylnde yeni bir tepe ele • n ı e e po tSe m racaa tmız k • i ~ • i k b J 

vukufa nihayet sıra geldi İlk . geçır. lizerine yanımıza resmi memur ·emece dınlcnmes istcnmı(t r. rU Kemal Aru'nun arı~ı _u u· tatesçi dtikkAnlarının da bir kıs 
ol~rak dolandırıcılık masa~ı ko· < Başı 1 incide) mlşlerdır. verilerek hAdlse yerinden uzak· Bundan on giln kadar önce nan Günseli Aru, valizlerınde mı tut t 
~~:r muııvlnı Adnan Arımana; pastörize fabrikaların çoğaltıldı- Chorwon bölgesinde lnt hlicu. laştırıldık ve böylece taarruza Beyoğlunda basılan ,.c mahk~ boş yer bulunduğundan bahsede- uşmuş ur. 

ım sordu: ğını, ~·akacak meselesinde kömlir ma uğrayan :\lilttcfikler elbomba uğramaktan kurtulduk Amma meye sevkcdilen 24 kişinin du· rek yırtık ve harap kutularda ta --~-===:..::...:== 
.,

0
-r Yankesldllklc me~gul olu. ve briket satışları yapılacaır.ını ları, sopa ve ta~larla da sava$a- muhtemel vakola,.ın ;·en.I inkı'. ruşmaları diln mahkemede go- _şınması mlişkUI olan birkaç ı:ıi· . 

" _nıEu~unuz" bıldirmlştir. "' rak kııılları geri atmışlardır. ~aflarını da takipten mahrum bı rilliirken. sanıklar; bak:ıra OYU· ~im eşyamı arkad:ışlık saikasile • lı;ınde bulu~an bu eşyaların ka· 
VC't b h t lh ı Kel Tepe ch-arındaki hilcum. rakıldık. Biz ıızakla~ırken avni nunun. resmt nılis:ınde ile kullip ,.e yardım maksadlylc benden al çak olduğu ıhti~~ıın.ı naza.rı dik: vardır J Y 

11 usu~ a t sa ım Bundan. sonra Şehir Tiyatro. larında komünistler iki ayrı nok _ _ ' • !erde de oynanclı~ını iddia et- mıctı. Bunlar (tarafımdan J?İ! il- kate alıırak ~al_ıbı~ ıfadc ıne mU 
rnası ıi ağkcsıcllerın yakalım- sundıı 'erılecck parasız Yerlerin tada mecmu an 4.000 kadar as- misler ve bu iddialarının is batı miş, etekleri çamurlu bir tuva· racaat etmesı {ızerıne. o~ada k(I 

- ne u ra ırım... te~bit edılmC'sl hakkında tızun ker kullanmışlardır. Sekizinci ordu tebliğinde: için isimlerini blldırdikleri kıı· Ict, üç elbise, bir iki blıiı. bir nu~ılmaya dahi değer 1-ıç bir 
ra talı~a~'\~tnlo~un c"'bindcn tıa mUnakaşalar ecre) an etmiş, bir Çok yakın \'e göğüs göğüse o:Kızılların ana taarruzu. dUe. lilplcrin bakara o.vunlarını lda· eteklik, bir caket ve dört beş hAdıse olmadıfı. halde. a.leyhlme 

_ Ce 
1 ır mı' tiye başka dllie çıkan gazetelere k l " ı d ıt ı hA" 

P normaldi ç ı bil' ıın ı savaşlar 5 saat kadar de- mana ağır ıayiat verdirilmek su re ede nmilstabdemlerin celbini kA"ıt patrondan) ibaretti ncşr yat l aptırL ı"'ı ml "~ ''"e 
Bunu rı r :ı ına ır! yrr 'l:erllmemesinl istemi• fakat • ttik " ı ı 

m ıteak 1 .. •am e ten sonra, cephe sllkO· retıyle defcdilml~tirı. denilmek· talep etmlslcrdir. fstanbuh "cld"k'en s"Jnra e\im o unmuş.ur .. 
rl tarafınd iP µant onun bi bu j tek kabul edilmemiştir. net bulmuştur. Yalnız sabah ol- tedir. Mahkeme. şehrimiz sosyetesi- de misafir bulunan doshımuı Dostumuz Galibin. ,:?ümrilk mC' 
Ptlma ırı ~n lllp, tatbikat va. 'eticede komi5yonun hazırla- d~ğu sıralarda düşman ancak Komünist Çinlller savaş saha- nin devam ettiği Uç bU}Uk kıı· Bay Galipten bu e•yalarımı ken murunu dö~düj!ü ve evimin ara 
ri.)'e e k~ t~r verildi Ve ic:e dı 1 mUna\ı:be usum ile yer \e- ıkı muharebe ileri karakolunu e. sında şimdilik 900 olarak tahmin lübün kumar i•lerine bakan mO· dil"rind"n alıp gctirme~lnl rica nıp. tarandığı iddiaları tamamly 
nılş Yankesı~il~~d~~ ~;e~~~t Ôtn ~~~esi teklifi uygun gör'ı.llmUş- le geçirmiş durumda bulunuyor. edilen; birı;ok ölü bırakarak geri tehassıs memurlarını celb etme etmiştim. le düzme ve mantı:.sız !Aflardan 

du. cekllmi§lerdir. ye karar vermiştir. Bir muhafaza memuru, valiz: ibarettir• 

her türlü tertlpleri atmış. 
lardır. Memleketin ne kadar 
ehemmiyetli me,elesi olur. 
sa olsun bir gen soru ·~
marn lmkAn dışındadır. 

Radvo mııh~lcfct aleyhine 
hakikatleri tahrif eder. Bi· 
ztm dermanımız yettiği ka· 
dar halka hakikatleri açıktan 
yUzyü•C'i slMemC'kten başka 
çaremız yoktur. 

i ır11llenler 
Biz ne istiyoruz' Partizan 

zihni) etin adaletten el çek. 
rncslni Jstı~oruz. Bu acele 
meseledir. İkincisi siyası em 
nıyrtin kurulmasını istiyo. 
ruz. Her muhalefet aleyhi
ne husust kanun ~ıkarılmak 
tehdıdi kaldığı muddetçe de· 
mokrnsiden, insan hakların. 
dan 'e slyast emniyetten bah 
setmek lüzumsuzdur. Türk!
) rde vatandaşın ~ iizde 43 il 
950 de bugünkü muhalefete 
oy vermiştir Bugiln nlsbct· 
ler muhalefet lehine elbette 
daha ılerıdır. Muhalefeti teh 
dıt altında tutmak sakat ve 
zararlı bir teşebbüstür. 

Vatandaşın hilrrijetlne ol· 
duğu kadar ''atanın huzuru
na kar~ı da çok zararlı bir 
teşebbUstıir. Bıı yanlıs yol
dan iktidar çekilmelidir. Va 
tanda eşit hak sahihi vatan. 
daşlar arasınrla huzıır ve em 
nivct hlikiim siirmelldir. 

Bir ehemmiyetli meı-ele 

daha SÖ} li~ l'ceğlm. •Sayın 
muhalefetin yacama hakkını 
iklldar tanıvorsatı acıktan a· 
çığa stMemeli. Bliyük Mec
listeki kanun cıkacak mı çık 
mıyacak mı? Hnlke,·Jeri m•. 
selesinde nlilııl!u P'ibl sekiz 
ay tatlı dılle ovalama tPe. 
rObesinoien cnnra avnı ıısu· 
ilin tr-krar ,-dilrııP,inde hv. 
da voktur. teselel•rl millet 
!SnUndl' acıktıın bilrlim. 

HArli~e ·i "lt!nttıı ~lb! anla. 
tıv!'rum J)nrtJerl t•davl 
mllınklhıdiiı- ve k"1a\•rlır. 

Rlidık ı;ııet '"rlisi ft'· 
vl•ll h;r r•lı•rnanın mnnı..~ı. 
mlhrakı \'e nAzınıı rıl:ıhilir. 
Flw•rlr ki iıfa~"miı ~alinı hir 
7ihnlvrtl,. ;cJ,.cln "P ,..nl\ k'''· 
metli tnill!'h•Pk:ıl•rinin ö
rıOndP hizmet imkdnları a
rılsın" 

Hayrabetyan Ot to 
Bastian bugün 
karşılas ı vo r 

ŞPhrimlzde bulunan Fransa or 
ta ı;ıklet şamph onu Havrabetyan 
buJ;Un \iman orta sıklet sampi. 
yon•ı, aslen Yahudi olan: Otto 
Bastianla karşılaçacaktır. Maç 
licer dakikadan on ravunt ola· 
ctıktır. 

Büyük maçtan önce amatör 
karsııasmalar yapılaraktır. Mil· 
sab3kalar gere saat 21 de Spor 
\ C' Sergi Sarr vınna yapılacak
tı· 

Jılr \'unanlı Çanakkale ·e yüıecek 
Yunan büvuk mesafe )'ilzi\cU

sil Yasson Jirr,anos, önilmilzdeki 
hafta Ş"hrimize gelecek, Rumeli
hisarı - An .. C:oluMsarı, Büyükde
re - Dolmab:ıh~e. Ka\•aklar - A
daları yUze::rk geçecektir. Mü
saade vcrıldiğı takdirde gene YÜ· 
zrrek İstanbuldan Çanakkale Bo
ğazına r,idcrf'kt'r. 

.. 

Su 

u 

• ..... . 
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Mehmet Çavusun eşeği * 1~.00 .At ıı le ıurkuJ•r 18 1$ raııl 

her• 1 19,(10 llaberltr 19,l '.i ~aı un· 
Jul 19, (/ .Konu• a, 111 li) "ahılır O· 

J.ııJaıı Ali• ıı )na ça :l•),ı;; Itad.Jo 

vardı\anın ona erdiğini bıl. lında para~ı eşeğe değil sana 
diren düdük uzun uzun öt- 'eriyoruz. Yalnız kayıtlanmız

ıne~ e b.ışlayınca, eşek kulakla· da eşek ~azılı .. Saman filan a
rını kaldırdı, her zamanki gibi lı~or un, şa~et c cği go tcrme-
uhibinin ~üzüne baktı, yüriı· ek bunun hes~bın ı sorarlar 
~ ü Uniı hızlandırdı. Bu düdük· bızdcn. İn an saman yemez 
f~çıler kadar onu da sevindir ~ a 11 Cevap Mehmet Ça\ us i 
eli. Artık istirahate çekilecek, çın tatmin edici değildi: •Be· 
sekiz aııttir boşal:ın midcsinı ~im, madem parayı bana \'eri 
dolduracaktı. Fakat bugün ;, Ü· l orsunuz. onun yevmiycsinı in· 
kU boşaldığı halde köyün ~o dirin benimkini çıknrtın.. Be· 
lunu tutmamışlardı. Mehmet nimle eğleniyorlar .. Bu ya lan 
Ça\'UŞ onu tesislerin yanındaki sonra dokunuyor haııa .• 11 diye 
bır' ağaca bağladı, hiç bir ey ce\ap ,·erdi. Reddedilmekten 
,·ermeden yozıhanenın yolunu korkuyordu. Memur onu başın. 
tuttu. Yürürken dum1adan bir dan sa\·mak için, cıOluru dedi. 
~eyler mırılaanıyordu. Sakallı aAy başı gelsin, bir • ey dü Ü· 
yüziınde korlfu ve endişe \ar nürüz. Sen üzülme, seni eşek· 
dı. Her halde sôylıyeceklerini le bir tutar mıyız hiç!.• Memur, 
unutmamak için tekrarlıyor on sözlerinde belki de samimi 
du. idi. Yersiz de olsa bu inanı m 

E cğiyle montaja su tası) ıın temiz, in aneıl bir tarafı \"ar. 
Mehmet ça,•uşun, eşeğinden az dı :'ılchmet Ça\'UŞUn yüzü hır· 
yevmiye alışı zamanla sahsı~ e. den gülüvermişti. uAllah ömür 
tine dokunur olmuştu. Bir hay. ler versin,• diyerek odadan aY· 
'an ondan nasıl kıymetli ola· rıldı. Biraz sonra eşeğiyle kö· 
bilirdi? Bunu; mantığı bir tiir· yun yolunu tutarken insanlığın 
ıu kabul etmiyor. paradan baş· yeni bir zaferini sağlamış ka
ka ölçii de bulamıyordu. Hele dar mağrur \C neş'cliydi. Ese· 
genç işçilerin durmadan bu işi i:i sivrisinek gibı göıiiyordu. 
•lay mavzuu yapmaları, cEşek Mehmet Çavuşun arkasından 
:kadar bile olamadın• şeklinde katıla katıla gülmeye baslayan 
tahkir edici sözler sarfetmeleri memurun kahkahaları birden 
onun sabrını tasırmıstı. Bu iş• boğazında düğümlendi, Iladıse 
halledecekti. Suyu dolduran. komikliği içinden sıyrılmış, mil 
~ilkle) en, e eğl çeken, sonra bo hım bir me,•zu olarak zihninı 

allan o idi. Bu bıle cşekl"n zorlamaya başlamıştı. Gülünüp 
fazla para almasına kafiydı. geçilecek kadar basıl değildi 
Son gUnler günahsız eşeğe bile bu iş.. Sosyal yardımlardan da 
bir kin ve nefret hissi besle istıfade ettiğine göre, acab:ı e-
me)·e başlamı tı. şek; işçi vasfını taşıyabilir miy. 

Kasketıni ezmek i ter gibi di? Hemen salona çıktı, mcse
ll\ uçları arasında sıkarak oda· leyi arkadaşlarına anlattı. Di· 
ya girdi. Heyecanlıydı, bir iki ğer memurlar da tıpkı onun gi
dakika her şeyi unuttu. Ken· bi ilk defa gülduler. sonra ister 
dine geldiği zaman: gözlcrinı:ı istemez düşünme) c başladılar. 
içine bakan memurdan bakışın- Eşeğin de işçller gibi resmen 
rını kaçırdı, kafası önünde ko- kayıtlara intikal eden yevmiye
nuşmay a başladı: «Efendim, si vardı, hayvanlara tahsis e· 
ben inşaata eşeğimle su taşı· dılcn sosyal masraf karşılığı yi 
rım. Eşeğe 225 kuruş, bana ise ycceklcl' sahibine veriliyordu. 
220 kuruş Ievmiye veriyorlar. Yalnızca puantörün her sabah 
Bu benim ağrıma gidıyor. Eşek r.ınıbaylo deldiği kartı yoktu .. 
benden nasıl fazla alır? Ben Şayet t!~ek, işçi vasfını taşıyor. 
in anım, o hayvan ... 11 Mehmet sa İş Kanunu'na gore )'Cvmiye· 
ça\'11ŞU tanıyan memur onun ı5- sı indirilemezdi. Uzun münaka
tırabını anlamıstı. Kendi gorUş. şalar sonunda, bu şartlar altın
leri önünde ona hak vermeme- da e eğin yevmiye inin indir•Ic· 
,e imkan yoktu. Biraz dilşündU miyeeeğine. Mehmet Ça\'Uşıın 
~·e incma~a gidip gitmediı?ini ~e\mi~esıne zam yapılmasıı.a 
sordu. Ça\'11Ş: Yok gitmedim* karar \erılmişli ki, memurlar· 
dıye ce\·ap \'erdi. Ona Ameri- dan biri orta~a ) l'pyeni bir mc 
kan filmlcrindekı: haftada bin- sele altı: 
lerce dolar kazanan atlardan. •Madem ki, eşeğin )'e\'miye
kopeklerden bahsedecek, fazla sini indiremiyoruz. şu halde tir 
para alan hayvanların insand:ın işçi gibi blitün hakl:ırdan isti
yüksek olamıyııcağını anlata- f:ıde edecektir. Hiç biriniz Uç 
caktı. CC\'nP menfi olunca bun. m:ırt t:ırihli hakem kurulu ka· 
dan vazgeçti. İçinden «Maama· r:ırını hcsnba katmadınız. l<u· 
fih bu dün\·a<la insandan akıl· 
h ha•·,·anla; •·ok ya ... • diye söy rulun yevmiyelere yaptığı zam 

" ' dan neden eşek istifade ctml· 
leniyordu .. Mehmet Ça\ruşu yu· )or?ı> 

kanuni müeyyidelere göre 
sayılıp sayıl mı;, acağı me elesi· 
ne inhisar etmişti. i~i ilım cep. 
hesinden ele almak isteyenler 
de olu)ordu. Bunlara, ukalalık 
yapmam·ıları ihtar olunarak biı 
tun kanun maddeleri gözden 
geçirildi. Fakat kesin bir ka· 
rara varılamadı. Nihavet mese. 
lenin üst nıakaml:ıra • duyurul
ma,,ıncfa söz birliği edildi. 

Bir hafta sonra yazılan yazıya 
ee,·ap gelmiş, bu miirldet z:ır· 
rında zihinlrri durmadan ıııeş
gul eden mesele aydınlanmıştı. 
Yazıda, «Kanun yalnız insanla
rı nazara alarak yapılmışsa da 
e eğe aıt formaliteler bir i.çi· 
ninki gibi tekemmül ettirilmek 
te olduğundan, kanunda sara· 
hat bulunmamasına rağmen 
yc\'miycsinin indirilemiyccelU. 
hakem kurulu kararından isti· 

iade ettirilme i icap edeceği• a 
çıkça bıldıriliyordu. Hemen e
şeğin ye\•miyesini zam nlsbeti· 
ne göre artırdılar ve geçmiş ay
lardaki alacaklarını da tahak· 
kuk ettirdıler . .Mehmet Çavuşu 
ela unutmamışlardı. ~c yazık 
ki. kadrosu daha fazla 'evmıyc 
almasına müsait değildi. 

y başından bir gün C\" el 
dağıtılan şeridi alan ?ıtehnıet 
Çavuş ycvmiyesinın gene 2!!0 
kuruş oldu~unu görUncc bir tu 
haf oldu. Belki eseğinkini in 
dirmişlerdir. diyerek teselli bul 
ma) :ı çalıştıysa da içine bir 
kurt girmişti. Erte i sabaha k:ı
d:ır kımseye görünmedi. Erken 

den eşeğin parasını almak fi· 
zere ,•ezneyr koştu. E5eğin yev-
miyesinin artırılclığını, U telik 
faı.la para verdiklerini görUncc 
hayreti büsbütün arttı. Demrk 
memurlar da onu e ekten aşağı 
görüyorlardı .. 
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EGE PETROL 
82284~ -

T. A. O. nun 

Yeni Telefon numaralarıdır. 

Yakalama Müzekkeresi 

Biiyük bir hüzünle aynı me· 
nıul'un oılasınıi gırdıği zamıın 
rengi soluktu, titriyordu. Jfo. 
ııuşmadan put gibi olduğu yer
de durdu. gözlerini kıl'.)}mndan 
memura bakmaya b:ı !adı. 

l'ıtemur; oturması için yer ~ö S\•, O. Kh. Kt. erlerinden Ahmet oğlu 1930 tarihinde Safi. 
terdi, fakat onda ufak bir ha· I yeden doğma halen İstanbul nnlnt Lonca Koca Ali mahallesin
reket olmadı .. llıidi e~ 1 müm- de oturan aslt'n Edime ilinin Mimar Ayazbey mahalleci halkın
kün olduğu kadar basitlt'ştire· dan er Galip Aka,.}a, tutuk evinden firar suçundan sanıktır. 
rek anlattı ,·c yakın zamanda As. Y. U. K. nun ili. üncü madde i gereğince askeri \'e sivil bil. 
ecektcn fazla yevmiye alacağı tün zabıta memurları snnığı yakalamaya ve 1 tanbul Ayazağa 
husu~unda teminat verdi. Mch. S\·. Okul K. lığına te !im etmeye memur edılmişlerdir 
met Çavuı;, tülfinden sapsarı ol Adli Amir 
muş dişlerini gö tererek: acı 136S3-16115l 

ncı güldü. Tek kıymet ölçiisil· ~--•••••••••••na••••••~.._ 
nün para olduğuna inanmakta 

A f,MO T devam ediyordu. Kalbinden bir 
şeyin koptuğunu hissetti. iki 
adım geri çekilerek: ııEşek, in. 
~aatın orada bağlı, alın sizin ol Dis agıılarını derhal ke~er .. Eczahanelerden ara) ımı. 

sun. benim kartımı ona verir- •ı•••••••••••••••••••m•••.g 
siniz.» dedi ve odadan çıktı. 

Kafası homboş bir g!ilge gibi, 
kö.}ün yolunu tutarken e eğe 
bir kere olsun bakmadı .. 

lllr.mdulı St'\ kd 

Yakalama Müzekkeresi 
kandan aşağı süzdu: .canım Artık l\lchmet Çavuş, unutul
llehmet Ça\·uş;o dedi .• Biz a • mus mevzu, tamamiyle e eğin 
=.::.:.;.;.:~..:.;:..:...:.:.:.-...::...~----------------~--------------------------------~ 

S\'. O. Konkur Kt. sı erlerinden Ağop oğlu 1930 tarihinde 
Ka(tamonu ilinın Daday ilcesinden Lilsyenden doğma Kirkor 
Hançer As. C. K. nun 66 ncı maddesi 2 nci fıkras ı c. bendin
de yazılı mükerrer firar suçundan sanık As. Y. U. K. nun 
ı ır. üncU maddesi gereğince askeri ,.c sh•il bütün zabıta me
murları sanığı yakalamaya \'e İstanbul Ayazağa S\', Okulu K. ı BORSA 

1 t. Bol'58stnın 7.10.19S2 riatl:t'n 
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(1) Do a• 

... o:ı 000 Jo'r. 

39S Fr. 

SERBEST PİYASADA 
DÖVİZLER 

S •din London 

"'erllıı dek f 

Dolar tekler 

Dolar t!tltd 

ı 1.:?0-1 ı.ııo 

ıo 40-10 .50 

411C>-431 

482-.&;3 

Dolar ~. 1". 

İarl~re l'r, 

'37-4;)7 

ıo2-102.50 

SARRAFL\RDı\ At.Ti~ 

n. u 
Cuııihıır et 

iıı~ıl 1 

Gulden 

K'' 

u::o 
:: 30 

SO DO 
; ıs 
573 

Ba F11aUır ( D.H.J..) .lJaıılJ tara

tın da~ 11at 17 d• tcsb t t:!ılır: ıtır. 

lığına tc lim etmeye memur cdilmişlerdır. 

,mR!IMll!!~!!l!!!!B!!!!a!l!ll!!!!!!!l!!!IJ~ 

TUZLA İC 

.\dli Amir 
3654- 16116\ 

Otel \'e tam teski!Atile açık bulunmakta, hususi mevsim 
trenleri de 31 ekim aksamına kadar devam etmektedir. 

Bursa Yenişehir Belediye Başkanhğından 
1 ekim 1952 tarihinde açık arttırma surt'Ulc satılığa çıkarı

lan tahminen yüz ton çeltiğe talıp zuhur etmediğinden ihalesi 
15 ekim 1952 c:ar~amba günUnc bırakıldığı ilan olunur. 

(16009) . 
lsfanbul Liman Başkanhğmdan 

13.10.1952 pazartesi saat 10 da gıiverte \'e makine lostra· 
moluğu sınavlan yapılacağından deniz hayatları sınava girmeye 
yeter olanların 11.10.1952 cumntcsi saat 13 e kadar başkanlı· 
ğımıza müracaatlan. (156R'l l 

K a''f i ihtiyacı Yoktur l 
... ___ a TUVALET SABUNLARı , 

it AN 
1 - İstanbul Suleymaniye Askeri Basımevine müstahdem 

olaralf (200 lira aylık ücrete kadar) bir Lito taş silicisi alına
caktır. 

Lito kağıt ,·erici ihtisası olanlar tercih olunur. 
2 - Aşağıda yazılı evsafı haiz isteklilerin 3.U .1952 günU 

'lk,şamına kadar dilek~e ve gerekil belgeleriyle miiracaat eder~k 
ıra numarası almaları \'e 10.11.1952 günü saat 15 de yapılac:ık 

sına\'da hazır bulunmaları ilan olunur. 
a > Türk \'atandası olmak, 
b) Okur yazar olmak, 
c> Yaşı 45 den bliyiik ol mak, 
el> Askerliğini yapmış olmak, 
e) İyi hal sahibi olmak, (Kabulden sonra emni) et tahkika· 

tile), 
!) A kerl iş yerlerinden iş me\'zuatına veya askeri disip. 

!ine aykırı hareketten dolayı çıkarılmış olmamak, 
g) Sa!!lık durumunun milsnit olduğu ıııhhi kurul rapori) le 

tesbit olmak (Kabulden sonra.) 
h) Basan gösterenlerin sır:a\' kurulunca takdir olunacak 

i~çilik sınıf derece ve ücretlerini kabul etmek. 
(3664- 16114.) 

-• 
Tarçın-Karabiber -Beyazhiber-Kırmızıbiher 

Yenihahqr-Kimyon -ZencefJ'l-Salep 
Eş ve rakip kapu.l etmez. 

Maçkintosh 

Muşamba lan 
25 LiRA 
Nılofeks Alman 

Trençkotlar 32,5 lira 

İngiliz Şanjanlı 
Trençkotlar 40 lıra 

Kadın, Erkek, Çocuk zengin 
pardesU çeş!dl~rimizi ve 

fiatlarını görünüz. 

Salahaddin Karakaşlı 

Müessesesi 

!\Iahmudpaşa Knp:ılıc:arşı 
kapısı yanı nda ~o. 18. -
Türkçeden maada İngiliz

ce ve Fransızcayı iyi bilen 
tecrübeli bir steno-dakti· 
!o arıyor. l\lufııssal malft· 
nıat vermek suretiyle P.K. 
1666 Galata adresine yazıl· 
ması. - DOKTOR . . 

RIFAT iNSEL 
Mide ve Bağırsak ha!talık 
tarı, Hasuruo ı mellyatsıı 
tedavlsı. 

l\lsantası - Rumeli Caıl. 
Sevin Aparı. No t Tel: 
113433. 

Kullanılmış M.A.N. Marka 

Kamyon satılıktır 
..ı\z k anılmış iyi ,·aziyette 

M.A.N. a.ka kamyonlar müsait 
fiyat \'e şarllarla acele satılıktır. 
Görmek ve izahat almak üzere 
her gün 25635 sayılı telefona mü 
racaat olunabilir. 

~e ist ers<'nh. 
< What You Wlll) 
Komedi 2 Bölüm 
\a an: W, Shıkta· 

peare (.'.Hlren: Or

hao Burııa Sahnı· 

r• konn: Mııhl n 

Ertnlrnl Carumba• , 
dan buk& btr ak· 

p ı ıaaL :! ı de Cuma, pazar ma· 

ı ne H&L tam 17 de 1ıleton: t02T6 

\'eni Ses Operetı ÇfJS , 
Her akşam 21 d l' - -
ra,·uzlar Ailesi ' 1 
Operet 3 Perde 

1 
-

Çarşamba halka 
Cumartesi talebe· " 

ye tenzilatlı ve Pazaı (Ünil 
Matineler 15 de 

Tel: 4.9369. ----
İmtiyaı sahibi : SİSAS KORU. 
Nesrfyatı Fillen idare ellen 
\'azı İ$l erl l\lerul MüdDrü 

l\IELİH \'ESER 
(\'.\TAN) Gazetecilik ve Matba 

acılık T. A Ş. - lstanbuJ 
\'ATAN l\IATBAASl 

uvale inizi 

rAflAMLAM 
,.. ....... ..., . . 

çın 

vız . ZAN · DE' nın 

caııp ve tabii renk· 

lerınden siz de isli· 

iade ediniz Kadın 

quzeliğınde r u ı un 

Bu sebeple cazıb•·l 
sinın clevaml ı olmasın ı arzu eden her 

olmalıd ır 

VIZ·UN • DE' rıın her 
tene uygun renkleri 
mevcuttur : 
ORANGE 
8CARLE. T 
RASPBERAY 
MAGtC REO 
CYCLAMEN 
FtOSETTI!. 
CHERRY 

DİKKAT: 'i'aklldlerinl alarak aldanmamaıarı için sayın 
mUsteriler imjzden üç liralık VİZ • ZAN - DE RUJLARI~l 
alırken bunların hususi amba!Aj içinde ve Verem Sava' 
Derneğinin (5) kuruşluk bandrolu ile kapatılmış olmasına 
dikkat etmelerini rica ederiz. 

LEVEND BEYAZIT OTOBÜS . .. . . 
RiNG SERViSi 

i. E. T. T. Umum Müdürlüğünden 
10 ekim 1952 cuma gUnünde n itibaren !\fecidiyeköy - BeY'' 

zıt otobUsleri Leventle kadar u zatılarak şimdikinden daha sı~ 
\ e takviyeli olmak üzere Levend - Beyazıt arasında ring ~·a· 
pacaklardır. Güzergahta bir değışiklik yokt ur . 

Levend - Sirkeci otobUs ~eferleri kaldırılacaktır. Levend -" 
Taksim arasındaki gece sefe r ler i devam ettirilecektir. 

(16087) 

Merinos Mamulü Kroşe Yünipliği 
Sahlacakhr · 

SOMERBANK 

_... 

ALIM VE SATIM MOESSESESI 
MODORLOGONDEN 

Sümcrbank Defterdar Fa brika~ında mevcut 'Merinos 111' 
mulü 6/2, 8/2, 16/2 No. lardan miitcsekkil 2546 kilo kro5' 
yün ipliği satılacaktır. 

Taliplerin bu i&e alt şartname ile lUzumlu izahatı aırnıı~ 
ve teklifleriyle mu\·akkat teminatlarını 16.10.1952 perşe~ 
be günU ı;aat 17 ye kadar m Uessesemiz yünlfi şubesine t e" 
etmek üzere müracaatları rica oluncr. (16068> ....... 
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Çorumda l'.addelerin dı~si ~j ve dardır. Binalar imara muhtaçtır. 

Çorum gelişiyor ,...--------------------------------------Çoruınun otelleri 
Çorumda iyi bir otel ,bulmak ve temiz bir 

Ana,dolu şe hiılerin in • 
ım.arı 

yemek yemek artık mümkündür 

için fakir bütçeli Belediyelerin 
:faaliyeti 'kafi ,değildir 

Çorum, mevkii itibariyle şarktan garbc, cenuptan şimale 
giden ana yollar üzerindedir. Bu sebeple gidip geleni de 

fazla olur. Corumda 'bu hareki:lin doğurduğu otel ihtiyacına 
cc\'ap ·verecek oteller yeni yeni kurulmaya başlamıştır. Mem
nunlukl:ı ı;:örülme.ktcdir ki, iyi temiz otel l.-ıırmak fikri Çorum· 
da yerleşmiştir. Gfineş Oteli gibi temiz \'e yeni bir otelin ku· 
rulması bu yolda ilk adımdır. Otelciliğin kaplan, temizlik, 
iyi servis gibi hususlar artık düşünülmeye başlanmıştır. Ço
rumda bu çığırın inkişafı artık beklenebilir. Mevcut oteller 

Anadolu şc.hirlcri birbirine 
benzer. Evleri, yolları, so

kakları, atar ı.·c çeşmeleriyle, 
insanlariyle. Fakir biıtreli be· 
lediyc, Anadolu rehrindc çok 
çocuklu dar gelirli aile reisi 
r,lbidir. Yıllardanberi ,rlvi üs
tllnc rM çakılmamış beldder, 
sokııl;ının altından su borusu 
tcrmemiş şehirler, caddesi e
lektrik dıreğı gonncmi6 k:ı.sa
balar Anadoludadır. Belediye
ler ne yapsın. delik bır değil 
ki... Memlekette muhtclif sa
mıalarda knlkınma var. Fakat 
§chirlcrimız olduğu yerde sa
yıyor. On veya otuz. sene ev
vrl ne ise bugün de o... Bu
n un da sebebi Lıclcdiyclcrin fa 
'.klrliğidir. Bizde t:chirlerin çeh 
resi kolay kolay dcği6miyor. 
Mfımur ~chir, t ertipli ~hir; biz 
<le kolay kolay kurulamıyor. 
Bu şimdilik erişilmesi gür bir 
tıe\'CS. Nasıl öyle olmasın ki .• 
bugün Türklycnln şehir ve ka
sabalarının yüzde doksanı su 
ve elektrik meselelerini hallc
demcmis ve bütlin vannı yollu
nu bu mevzulııra teksif etmiş 
<lurumdadır. Sudan, ı~ıktan 
m:ıhrum bir sehir. mfımfır ol
m:ık yolun:ı dah:ı ilk adımını 
bile atmamış sayılır. 
Çonım da bö,ıle bir Anado

lu şehridir. Bir çok ihtiyar
lar içindedir. Belediyesi fakir
d ir, m!ımur olmak için azim
li, :fııkııt imklind;ın yana kıtlık 
jcindrdir. Şehrin ana cadde
sine ayak basar ve bunu iboy. 
dan boya katedcrs<'niz biraz fo 
r:ıhlık duyarsınız. Birkaç güzel 
bina görebilirsiniz. Saat Kul«>
slnln bulunduğu meydan, bil· 
lfımct c:ıddesi mamurdur. He. 

YAZAN: 

KEMAL AYDAR .,. 
le şehrin kenarın\ atılmış gibi 
dur:ın muau.am park başlıba· 

na hır güz.e.hk hazmcsıdır. 

Buraya kim bilır ne knd:ır e
mek n•rdmiştir. O gür yeş•llık, 
Anadolu bozkırının ortasında 
k1mbilir neye makolmustur. 
Şehrin kenarında bir hazine 
değerinde olan bu parka yazın 
en sıcak bir gününde uğradık, 
ııe altarl:ırın yeşil scrinli~inde, 
ne muhte&em .koruluğunda, 
Jle de mfımur &azinosundn bir 
trk Corumluyn rastlamadık. 
Hayat ı;:ailcsi Anadolu insanı. 
m neye döndfirmü& yarabbi! 
Hastııne, Jir.c, öV"c"tmen evle
rinin \'e diğer yeni binaların 
bulunduğu lnsım, bu p:ırkin 
etr:ıfında sankl yeni bir Çorum 
yaratmış. İnkişafını devam et. 
tircbilirsc ne mutlu. 

Ara sokaklara ı;:irip asıl Ço
rumu ı;örilnüz. Asırlık Çorum 
bu sokaklarda ihtiyar bir nine 

Sokn~ı yok, ışığı yok, 
suyu :ız. Asıl Çorum iste bura
sıdır. Eskiden 48 mahalle imiş, 
kısım kısım birleştirilerek 10 
mahalleye indirilmiş. İmfıra, 
kalkınmaya muhtaç Çorum bu. 
r:ısıdır. Fllkat buraya el uzat
mak o kadar J:Or ki. Köhneyi f. 
mAr, yenisini yapmaktan daha 
l'.ğır bir is ..• 
l.1rktrik: 

Çorumun 151,ğı htıkn kifayet
sizdir. Motörlc temin edilen e
nerjinin kilo\'atı da p:ıhalı: 41 
kuruş. Şehir ve ~lıirli bol ı-

şıl.'ian mahrumdur. Belediye, ı ı içind(ı 9 odnlı Güneş Oteli, umumi banyosu ~ temizliği ile 
y~ni bir mo~ö:-lc ~nerjiyi ta'k· lkısa zamanda şöhret yapmıştır. Diğer oteller içinde iyice olan-
vıye ,etmek uzcredır. (Oc\-amı ıo uncnıla) 

(De,-;ımı 10 uncuda) 
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Tnıhkaya mabedinin İkinci ,odasındaki kabartma Hifü 
Ask erleri 

Boğazköyde 
Hitit harabeleri 

· Bugün, Boğazküy (Boğazkale) 
diye tanıdığımız tarihi harabe
lerin bulunduğu yer, asırl:ır 
iincc Hatuşaş ismile Eti (Hi
tit) lerin hükfımet merkezi İ· 
di. 

Toprak altında kalmış tarihi 
hakik:ıtleri meydana rıkarmak 
için girişilen teşcbbilslcrln ne
ticesi çok verimli olmus, <?trnfı 
~urlarla çevrili olan bu ş<>hrin 
bütün tesislcrilc tam bir ma
mure olduğu ::ırtık tamamen 
anlaşılmıştır. 

190G - l!l12 tarihleri :ıra
sında Almanlar tar::ıfmdnn y:ı. 
pılan ilk hafriyatta, ilzcri çivi 
yazısile yazılmış on lbin kadar 
tuğla par"ası (tablet) ele r;cç 
mi~tir. 

İkinci araştırmaya 1931 de 
başlanmış ve dört sene devam 
etmiştir. ,Son defa olarak bu 
sene Ağustos ve Eylül aylım 
zarfında yapılan hafriyatta da 
140 tablet ve bir çok kıymetli 
cn-a bulunmuştur. 

Boğa7.köye yarım s:ı:ıt mcsa
!cde, üzeri tanrı \'e insan ka
bartma tasvirlerile süsl<>nmis 
taş duvarlarla çe\Tili bir mabet 
harabesi \'ardır. 
Boğazköyün Hatu~aş oldui;u 

zamanlar bu mabette ibadet e
dılir, bütün merasimler bura
da icra edilirdi. 

Bu mabetten bugüne kadar 
kalan kısımlara (Yabılıkaya( 
deniyor ve MUi biltün ihtişa
mını muhafaza ediyor. 
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GOOD - YEAR !Fabrikasının imal ettiği Kamyon lôstiklerinin muhtelif fiYatlı 
• • I • ~ ır ... ~-· , ,,,. • ~ e • - · • ·• . sekız :modelı mevcuttur. En ucuz lastık ,az kılometre yaptıgı ıçın ço6o .. " .... •· . 

daha pahalıya mal olduğu bilhassa memleketimizde çok tecrübe edilmiifir. 
Kamyon lôstiği alırken• iıiniz.e wen ,.~ygun ... modeli intihap irin tecrübeli 

ı• .. . :s 
mütehassıslarımızın fikrini alınız.., GOOD-YEA'R'ın ,en yüksek kaliteli ve ,en ,.. .... . . " . 
palıalı olan ROAD LUG _ lastiklerini tecrübe ederseniz bunların !kilometre 

. - · # .,. - ,. ... . .. 
hesabiyle en ucuz lôstik olduklarını siz de takdir edecekıiniz.. 

D0NY ANIN HER BiR TARAFINDA 
rGOODYEAR .LASTiKLERi iLE HER .SiP . .. . -
MARKADAN FAZLA YÜK N.AKLOLUN 

• ouCu BiR HAKIKA TTIR. 

Memleke1in her bir tarafındaki acent .. 

terimizden ROAO LUG veya diee; model· 
:terde _ GOOO-YEAR lastiklerini arayınaa. 

.. 
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Ço •• ,um:zu. 
bir muhi 

CCaşı G acıda> huldilr. Çorum oğretnıenleri, 
ilerilik, eski haklarını ar:ımağa devam 
Gerilik etmekle beraber, anlayışlı bir 

Çoııımun ana yolların üzerin- se\•k ve idare ile bir kooperatif 
de bulunması bir muhitin kurmuşlar. çok müsait şartlar

nıukadderalmd:ı hem iktısadi, la kooperatif Bz:ısını meskı•nc 
hem de içtimai değişiklikler ya. kavuşturmuşlardır. Bunlardan 
rntacak, Çorumun eskiden dur- 51 .i meydana gelmiştir. nu SC· 

gun ve s:ıp:ı bir halde kalm:ısı ne d:ıha 49 ev yapılması jçin 
ylizünden hlil~ devam edrn ta- hazırlık vardır. Kooperatif ma
nssup ve cehalet belirtilerinin hallesinin manzarası, .insanın 
tasfiye bulm:ısın:ı hizmet ede- içini açacak bir mahiyet t:ışı-
cektir. yor. 

Çorumda iç yol damarfarının Tarih 
genişlemesi bu bakımdan çok Hazineleri 
se\•irıç uyandıracak bir grlişme- çorumun istikbalinde Il!>ğaz
dir • . Bflhassa Alaca ilçe.si, yol kö.>• ve diğer tarih hazinc
işinde mühim terakkiler kay- lcr.inin büyük bir yeri olacak
detmiş ve köyleri birbirine bağ tır. Daha ,şimdiden bunları 7.i· 
laması itibarıyle memleket (il. :y:ıretc epeyce turist geliyor. 
çüsünde bir rekor kazanmıştır. KarııyoJları idaresi, tarihi mcr-

Vakit vakit parti kongrelc- kczlcre giden yolları yaptırıyor. 
rinde cehalet ve taassup ı:rba- Otel ihtiyacı da karşılanırsa, 
hının harekete geçerek, terakki ('.orum memleketin turızm mcr-

kezleri arasında yer alabilir. 
Çorum umumiyetle tısllyi51i 

ve huzurlu bir yerdir. Fakat 
bir, iki köyünde k:ın dıh-al:ırı· 
nın \'C ch'ar köylerle husumet 
hıılinin dc\:am etmesi, esaslı tc· 
dııviye muhtaç bir dert teşkil 
eder. Bu nsaJişsizlik oc:ıkl.m 
hakkında sathi tedbirlerle ikti
fa edilmemesi, esaslı çarelerle 
derdin kökünden tasfiye <'dil
mesi, temenni edilmcğe layık
tır. 

Aşdavul gibi bazı köylerde 
kan da\'ası yüzünden çeşmeye 
gitmek imkanı yoktur. Da\·la 
da aynı haldedir. Geçende" hapis 
haneden köye giden bir :ıaama 
eşyasının nerede oldu~u s?ru
lunca, rivayete göre, şu cevabı 
vermistir: 

-- l~şyaya Hizum yok. İşimi 
bitir.ince, kendi nya~ımla tek
rar hapishaneye gideecğim .. 

ve inkıltib:ı karşı husumet me-ı ----------~-------------
yillcri göstermeleri. münev\•er A ' 
Çorumluları çok üzüyor, birkaçı aca 
Y?.bazın geri kafası veya .~i~alı . .• , •· , 
nuruz ve menfaat hırsı yuzun· 
den Çorum hakkında memlrket 
umumi efkiınnda yanlış bir ka
naat uyanm:ısı endişesi nıünev
verlcrcc elemle karşılanıyor. 
Son i>emoknıt Parti kongresin
de bir, iki geri kafalı t:ar:ı.fın· 
dnn belirtilen inkılap dü~m.ın
lığının arkasından; Cumhurrci
si Cellil Bayar Çorumu ziyaret 
etmiş ve Çorum inkıl3pçalanna 
hıtap etmek suretiyle Çorıımd1 
,inkıllipçı ve terakki sevdalısı 
bir kuwctli ceı)he bulunduğu
nıı ileri sürmüştür 
J,isenin 
Rolü 
İnsan. bilhas.>a .lise binusını 

zıyarct ettiği zaman bur:ı
sını modern bilginin bir kalesi 
ve daha münewer bir istikb:t
lin temin.ılı diye tcliikki et
mekten kendini alamıyor. Bu
rada 12 si Bayan olmak üzere 
30 hoca \'azifc görüyor. 355 mik , 
tarıııdaki talebenin ellisi kızdır. 
Çorum lisesinin binası çok iyi ı 

yapılmıştır. Aı bir masrafla kn-ı 
lorifcrle techiz edılebilir. BiM
nın başlıca noks;ını, konforan5 
salonunun küçük. olm:ısıdır Bu· ı' 
rada 20, 30 toplantı y:ıpılmış, 
\'eliler geniş ölçüde ~tirak et
miş, geniş ölçüde rağbet göste- · 
rilmiştir. Ne çare ki yerin d3r
Jığı yüzünden bir· ltısım mis:ı 
firler açıkta kaldığı gibi, tale 
he de konferansları dinleyemi 
yor. 

Diğ<!r bir noksln da mckte· 
bin leyli kısmı olmamasıdır. Or-
tnmekteplerden çılt:ınlar b:ış!.a 
liselere gitmek ı:orunda kalıyor
lar. Civardan liseye ve ,.,ar.at 
mektebine gelenler içfn bir 
,pansiyon vücud:t getir.ılm1şse 
de ihtiyaca un değildir. 
Üğretmenler 
KQoperatifi 

Çorumun dikkati çeken lıir 

tarafı, taıe hir imar faali
yetine sahne olmasıdır. Bilhas
sa mektep hocaları. brnCınrlan 
meydana getirilen yapı: koope
ratifi bütün memlekete nümu' 
ne olacak bir teş~bbüstüı:. 

Vaktiyle mektep öğretmen 
leri için Maarif Vekületinı:t te
şebbüsiyle girişilen mesken te
dariki faaliyeti, Ccd bir ifliislıı 
neticelenmiş, bütün memleket 
oğretmenlerinin dar maaşların
dan fcdakfırlıkta bıılunmtıları 
suretiyle toplanan paralarla An 
karada kodamanlara bir miktar 
ev yaptırılmış, gelir !alan kıs 
mının hesabı, kitabı tam olarak 
aUikalıl!ıra verilememişti. Mev
<'Ut açıktıın kimler.in mes'ul ol
duğu .. bunu kimin. kap:!tncağı, 
~i.ıı ll3&W ~edileceği 

maşı 4 üncüde) 
de bu yıl olmak üzere 57 ki
lometre köy yolu stabilize ha
le getirilmiştir. Bir kilometre 
yolun maliyeti burada 384 Ji. 
rayı bulmuştur. Seferberlik iyi 
neticelerini vermiştir. Hilen 
109 köyün )"olu tam:ımlanmış.. 
tır. Alac:ı, malın . dokrudaıİ do 
ru)·a müstehlikc intikal ettiği 
bir yerdir. Eskiden köylü, kağ
nı ile malını 3 gjindc pazara 
indirir, satar, fakat aldığı para 
şehir \'e yol masrahnı ıor kar
şılardı. Şimdi duııım değişmiş. 

tir. Yollar s:ıyesinde kamyonlar 
köylere kadar gidiyor. Köylü 
malını, hiç bir masraf ihtiyar 
etm~den yerinde satabiliyor. 
Yapılan köy yollarının, müs
tehlikin iktısadi dıırıımu üze
rinde husult' getirdi~U müsbet 
neticeler elle tutular hJle gC?l· 
miştir. 

me alınan ve seferberliğin 
ikinci cephesini teşkil eden 
davada su m~elesi idi. Geren 
yıl vilayetçe yapılan 7200 lira 
yardım ile ancak 6 köye su g~. 
tirilebilmiştir. Bu köylerin yal 
nız su hııtlı ımınlujtu 2ı ki!o
ınetre tutmaktadır. Bu sene 
y31dım artırılarak 21.000 lira
ya yükselmiş bununla da 19 
köy daha suya kavuşmuştur. 
RJlen. 11 köy suya muhtaçtır. 
Geri kalanlann hepSinin suyu 

akmaktadır. Köy okulları me
selesi de ele alınan ve ciddi
yetle yürüUilen ;işlerden birini 
teşkil etmektedir. 109 köyün 
49 unda halen okul \'ardır. Ge. 
ı:en yıl merkezde bir de ortaokul 
açılmıştır. 89 talebenin 74 ü 
köylü çocuğudur. 19 kız tale· 
benin rle 6 sı köylüdür. 

Alaca, yakında bir de sağlık 
merkezine kavuşuyor. Bakanlık 
20· bin lira yardım yapmıştır. 
Geri kalanı da halk kendisi te
min 'etmiş ve inşaata baslan. 
mıstır. 

Şehrin tazyikli suyu ve elek
triği vardır. Yalnız elektrik e. 
.nerjisi, gün geçtikce artan ih· 
tiyaçları karşılayamıyor. Bu se 
beple 120 beygirlik bir moför. 
le takviye edilmek üzeredir. 

Alaca, mühim bir hububat 
istihsal merkezidir. Geçen yıl 
ofisin yaptığı mübayaa 50-60 
bin tondur. Bu yılki mahsul ve 
rim itibariyle geçen yıla kıyas 
edilemiyccck bir yükseklikte
diC'. 

Kaza, mevki itibariyle merke 
ıl bir Yaziyette ve iktısadcn sı. 
vas, S:ımsun, Ankara gibi mü
him yerlere b:ığlıdır. 'İktıs:ıdi 
inkışafı. devam ettirmek icin 
bazı mühim yolların da ikmal! 
gerekmektedir. 

K. A. 

~ 
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Çorum otelleri 
(Başı 2 ncide) 

ları GO yal'lklı Velipaşa Oteli, 24 ya laklı Kızılırmak Otclı, 20 
yataklı St'!amet Oteli, 30 yataklı Ceritoğlu Oteli, 30 yataklı 
Kızılot Ot~h gö,:;terilebilir F iyatlar hemen bütün otellerin, tek 
yataklırın:h 200, birden fazla yataklı odalar için · 150 ku· 
ruş•.ur 

J,OKASTAl.AR: 
Çcrumda son günlerde açılan bir lokantanın ismi Can Lo

kantasıdır. Sahibi numi Can, tam mesıcalnin ehli bir ıat. Lo
kantacılığ:n asıl maksadını kavramış, k:ız;ınç hırsı nedir bil· 
mcyc:ı R:.ımf Can, güler yüzil ile dJima müşterisinin k::ırsı· 
sınd:ı ve hizmetindedir. Rumi Can, müşterisine iyi bir kar
puz yedirmek için dükklinınd:ıkl bütün karpuzları, iyisini bu
luncaya k:ıdar kesmek gibi bir zihniyetle iş görmektedir. Lo
kantanın temiz ve yemeklerin hilesiz olması hususund:t titiz. 
dit. Çorum, bu bakımdan wlihlidir. Temiz ve namuslu lokan
tacılığın çığınnı açan Rumileri; Çorumlu olarak memleketi· 
ne hiz'll !l etmekte(lir. 

Hacı Hasan Çırpıntının Leızet Lokantası da temizliği ve 
yemekleriyle müşterilerini memnun etmektedir. Çorumda iyi 
lokanta v:ır denilebilir. 

Çorum 
(Başı % ncide) 

Su: 
Çorumun suyu tertemiz iki 

membadan temin ediliyor. Biri 
(Mürsel) membaı, diğeri (Sık 
lık). Her ikisi de şehir kena. 
rında bir depoda toplanıyor, o
radan te\'Zi ediliyor. Şehir i. 
çlnde su şebekesi de yapılmış. 
tır. Ancak, su da ihtiyacı kar
§ıl:ımaktan uzaktır. Zaman za. 
rnan sıkıntı çekiliyor. Sıklık 
membaınd:ın alınacak jkinci 
bir kol, bu ihtiyacı tamamiyle 
karşılayabilecek. Belediye ~İm· 
elilik bu iş üzerinde. 

Çorum Belediyesinin bütce
si 539:000 liradır. Giderlerin 
en büyük kısmını temizlik iş. 
!erine sarledilen para teşkil e
diyormuş. Samsundan gelip An 
kara istikametinde giden an3 
yol ile :ıra sokak kaldırım in
şaatı bugün için bclc:liycnin 

gelişiyor 
yol faaliyetini teşkil etmekte
dir. Mcvcnt mezbahanın fennl 
hale getirilmesi ve bir bu:ıhane 
yaptırılması programa alınmış. 
Belediyenin itfaiye teşkilatı 
var. Bir tabib Ye sağlık mc. 
murundan müteşekkil sağlık 
teşklliitı da mC\'CUt. 

Çorumun, diğer geri k:ılmı!J 
şehirlerimize nazaran imfır ve 
kalkınması daha kolay olacak. 
tır. Burada biraz himmet, bi
raz gayret beklenilenden doha 
faz.la netice vermektedir. Giiler 
yüzlü Çorumlular her türlü 
yardıma layıktırlar. 

Çorum şehrini imar gibi ağır 
bir yükü fakir bir belcdiyrnin 
sırtına bırakmak demek; Ço. 
rumu bııgiinkü halinde alıkoy· 
mak demektir. 

Çorum, şöhret ve mazisine 
layık bir şehir olmaya muh
t:ıçtır. 

~oroınun ııüfus 
Çorum \'füıyetinin toprak sathı 7968 kilometre murabbaı, nü

fusu 174.511 dir. Kilometre mürabbaı başına 22 nüfus dü
şer. Çonım ~ehrinde 1927 de 1D 664, 1937 de 20.151, 1940 tla 
22.776, 19'15 de :!0.307, 1!!30 de 22.835 nüfus bulunmuştur. 

Çorumda nüfus şclıir!ere ve köylere §U şekilde aynhr: 
Şehirlerde Köylerde 

Çorum (Alcrkez) 22.855 65130 
Alaca 3.839 42.700 
İskilip 10.683 56659 
Mecidözil 4.279 40;000 

Osmancık 4.673 28.761 
Sungurlu 6.461 56.270 

--
Yekfta 52:770 289.5%0 

;. 

ırtlım Jeııi evler 
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Çorumda hükumet racldtsi ve .saat kulesi 

Çorumun tarihçesi 
1Qrla Anadolu şimalinde bir 

\'İliıyet merkezi ·Olan Çoru
mun eski bir milzisi vardır. IW 
.sik: ·tarih kitaplarında ve AUas
larında adı Nikonia olarak ge
rer. Bazı müvcrrihlere ı.:öre, 
Ç{ımm, kadim T.n·ium şehri ü
~-crmde :kurulmu~tur . .Fakat bu 
çok uzak bir ihlim:ıldir. Charles 
Texicr'.in verdiği malumata gö
ırc, Tavium şehri Yozgadııı )'İr
.mi kilometre kadar güney do
ğusundadır. Ilugün horada Ne
:f~.<i küyü \'ardır. 

Nikoniıı'nın Türkler :rama
Tıınclaki ilk adı Çorumludur. r.i-

Jilhnre Çorum olmuştur. Amas
ya tarihi müellifi Ilüsametlin 
Efendinin yazdığına ,göre, 'ÇO· 
nım eski 'türkçcmizde meserret 
ve memnuniyet manasına olan 
~arum llifzından gal:ıttır. 

YAZAN: 

!Fer,idun Foz1.I 
TOLBE'NTÇI 

Bcycıımii, Defterdar camii, A· 
~a camii meşhurlarıdır. F:ıkat 
Murat Hiin camiinden mükelle· 
fi yoktur. Ham:ımlanndan Ye
nihamam camii gayet litiftir ... 
Kırk tadar saray hamamları 
'\"ardır. Yedi yerde Darüttedrisi 
varsa da Murat Hfın~ı Gazi med

·mak üzere 'bir devlet kunnuş- resesi mamur '"C ·meşhurdur. 
tur. Bu suretle Corum, Eretna .on bir mektebi süb>·anı, yedi 
devletine übi olmuştut'. hanı, on sekh: yerde de ib-ı ha
Eretna ·oğullanndan Ali neyin Y~t sulu ,çeşmeleri vardır .•. Üç 

1380 de ölümü üzerine ye. ruz dükk!ını olup her türlü es
rine geçen yedi yaşındaki oğlu naf mevcuttur. Erbabı maarifi, 
Mehmet Bey kendisine vasi ta- nükteşinas çelebiler,i, ulema ve 
yin edilen Kadı Burhanetlin ta- suleh:a \'C meşayihi, selahı bal 
rafından ıssı de hal'cdılcrek ile maruf mümin \'C muvahhit 
il':retna devletine son \'erilmis- kimseleri ı;oktur. Ab-u havası
Ur. Aynı yıl .Budıanettin ken- nın letafetinden halkının ren~i 
disini sultan ilin etmiştir. Ço- rulan ihamret üzere olup or
rum tabiıtıyle bu yeni hüküm- ta boylu cesim adanılan olur. 
dara tabi olmuştur. Güzelleri de çoktur,,. 

Kadı Burtı.1neUinin 13!0 de Kfıtip Çelcb. de,, c ·h -
Akkoyunlu Karayülük Osman ad· 1 hı 1.ndınnuçma 
B h f ... -ıd- - 1 • d ı meş ur esen e . :o-<'Y ... ra ır.uan <> uru mesın en rumd b h d k eh . 

ık . 1 . • an a sc er en, ş rın 
sonra, Sıvas ha ı şehır erını 'tok ld ı>t 1 Osmln Beye vermemişler. Sul- • ma~ur 0 u&unu, paz.:ır a-
•· ,, ld 8 'd 'h ·be rı 'e mukellef hanlarının bu-..... n • ı ınm aycıı e .a r lunduğ n , 
salarak Sıvıısı Osmanlı de\•leli- u u >ıwır. 
ne 'teslim edeceklerini bildirmiş Çorum, 1841 de Ankııraya 
lerdi. Bayerit. oğlu Süleyman bağlanmıstır. 1&54 de Çorum 
Çclel.ıi kumandasında 'bir o~dıı sancağı. liıfvolunmu5, bir kaza 

.. . . . ~ . merkezı olarak Yoıgada ba~l:ın 
gondcrmışta. Suleyman Çelchı, m•ctır 18',. d t .. .,, . .,.,. · en sonra e ... rar 
Karayülük Osman Beyi ma!;!Cıp sanc.ak haline getir:ilmiştir. cum 

~ ----

<"onımda csb.i bir sokak \·e cami 

Çorum, Orta Anadolu sclıirle
rinin karakteristik tarihini 

yasamış ve birçok istilalara şa
lıit olmuştur. 26 Ağustos 1071 
de cereyzın eden ve Selı;uk Türk 
'lerinin nferi ile neticelenen 
M:ılargirt meydan ·muharebesin
den sonra D:ınişmend oğul!arı
nın miiessisi Melik Danişmend 
Ahmet Gazi 'tarafından Orta A· 
Jl:!dolunun fethi sırasında Ço
rum da Rumlardan alınmıştır. 
Danişmendliler devletinin inkı
razı üzerjne ·Çorum, Sultan f kin 
ci ICılını;ırslan zamanında Sel
çukilerin eline geçmistir. 1243 
Temmuzunda Sultan İkinci Gı
yasettin :Keyhüsrev'in Kösc.'Clağ 
savzışında Moğollara mağlüp ol
,ması ürerine Selçuklular Mo
ğoll:ırın nüfuzu altına ı;:irnıış, 
1256 dan itibaren d~ Moğ<ıl im
~ratorluğ.unun bir şubesi ola
rak meydana çıkan ve G:ırp Mo
ğolları denen fıh:ınilcrin kat',i 
hiıkimiycli kendisini lam man~
sıyle hL'lScltirmiştir. lsme:ı hü
kiimdar olan Gıyaseltin Mesu
dun 1308 yılında \'efalı ile Mo
:i!ol Beylerinden bitine Anııdo
hı umumi valisi unvanıyle vi
lliyeUerin idart>.si verilmiştir. 

etmiş, 'fakat şehr.i ~gal etmiy~- huriyctin iliınındnn sonra kendi 
relc 'babasını çağırmıştı. Yıldı- adını taşıyan vilMyctin meı·kezi 
r.ım :Uayezit, Sıvasa gelmis. :;clı- olmuştur. Çorumun tarihi saat kulesi 

İlhnnilerın Anadolu umumi 
valisi ımeşhur Demiruştı. 

Demirtnşın lıllsıra kaçm:osın
dan sonra bu valilik Moğol Bey
leriıu1en Şah .Hasıını verilmiş. 
fakat Hasan binat Anad .. luya 
gelmiyerek yerine AUiettin iK
relna '(veyahut 'Eri.anır) yı VC· 

kil :yapmıştı . 

if<:bu Sait llahadır Hin'ıın 1335 
de çocuk bırakmadan ölümü ü
zerine İlhanilerde taht kavgası 
başlıım~. bundan dil?er Anado
lu Beyleri gibi Eretn:ı ıdı isti
fade edrl'ek merket.i Sıvasta ol· 

re girmiş ve .bundan sonra Kn- ı 
dı llurbanettinin elinde bulu
nan diğer toprakları da kolayca ı 
almıştır. nu arada Çorum da 

Osmanlılann eline '!:etmiştir. 1 

Çonım, O:ımanlılar idaresinde 
Sıvasa llbi sancaklar ara. 

sında sür'.ıUi bir gelişme :k:ı1-
det.miş, birçolt binalar yııpılmış

.t.a. Çorum on altıncı asır bnşla
:rmda bü1ük bir felaketle karşı . 
laimtŞtır. Tarihlerimizde ·Kü
l:'ÜÇ kur.ımet· .ıııltile geçen ve 
14 Eylül 1509 da vuku bulan 
ul1:elede Çorumun 'birçok yer· 
lcri yıkılmış, ahalisinin üçte i
kisi toprağı göçüp gitmişti. Jlu 
tarihten sonra Çorum adeta ye. 
niden ibina edilmiştir. 1649 ya. 
lmda Çorumu ıiyarct eden Ev
liya Çelebi seyahatnamesi:ıde 
bize bir hı11i malumat vet'mek
tedir. 
Evliya Çelebi, Ç-0rumu şiiy'le 

anlatmaktadır: •Sehir ltırk 
Ud mahalle Ye 'lm'lı: iki mihrap
tu. Dört lbio üt yiiı bağlı ve 
b:ıhı;eh evi vardır. Sultan 
Atfıetlin camiini Süleyman Han 
imar etmiitir. Çarşı icinde Mi
mar Sinan Ağı kir• ,olup ce
maati ı;oktur. 'l'ahılpaz.ın camii, 

,~ ,Çorunıda Parti lıavatı 
Çorum, 1950 de Demokrat 

Partiye rey 'Yermiştir. U
muml meclis hası D.P. Udir. 
Fakat Halit !Partisi Çonımd:ı ,e. 
·peyce kuvvet muhafaza ·etm~ 

ve 1950 Eylıilündeki Belediye 
seçimlerinde Belediye meclisi 
.rızası .arasında ekseriyeti ele ı:e
'çirmiştir. Esas ilibarıylı:ı ibu &e· 

'timlerde muvaffak olan liste, 
müstakillerin listesidir. Şimdi 
Belediye Reisi bulunan ilaha 
'Çorbacıoğlu, müstakil cepheyi 
'temsil etmişti. ismi partilerden 
hiçbirinin listesinde olmadij?ı 

'halde seçimlerde mcınffnk ol
ması dikkate liyıktır. Belediye 
meclisi 1ulığl i~n müstakil li.i
leye ismi geçen ve .muvaUak o
lan kimselerin bcp~i, parti lis
telerinden birinde veya diğe
rinde isimleri olanbrdL 

Corumun 'ltanlanndan Sun
gurlu, Mecidôzü ve Alacada Be
lediye seçimlerini C.11.P. ka
unmışlır. 

Corum merkez.indeki Ilıılk 
Partililer arasındı tok canlı ve 
aevkli bir .ruha tesadiil etllk.. 

"' 
:Diyorlar ki: ·F~ki milletvekil
lerimizin hepsi birer tarafa çe
kilmişler, eski partililer yerie
rini &ençlere +ermişlerdir. Bu
cün Çorum C.H.P. cephesini 
hep 1950 den sonra girt'n ve 
mlizinin hııtilarındı payi o!mı
:yan geneler temsil ediyor. Bun 
lar, mürakabe sahasında vatan
daşları düşen vazifeyi yc.rine 
getirmek üzere ortaya alılm~
lardır. C.11.P. 1954 de, 1958 de 
zeçimleri kazanmasa lbilc biz 
yine idealist insanlar sıfntıyle 
vnifemlıi ·yerine .getirmeile sır 
sılmaz bir şevkle devam e..tcce·
ğiL• 

Millet Partililer de atı.lgıın 1 
bir nıhıı sahip görünuvorl:ır. 
Nurettin Tayşı'mn reisli~ı al
tındaki beş ki~lik müte.1ebbis 
heyette bir avukat. bir diiva ve · 
kili, biri tirorel lisesi mezunu 
olmak üıere Üt' 'lüccar vardır. 

Millet Partisi merkezinde bi· 
u verilen mıılumal şudur: • Mc
cidlizü, Sungurlu, İskilip ve Os 
mancıkta h:ırekete hazır hir hı 

(Devauıl 1 i:ıcidet 

Çorumda Spor 
Hareketler.i 
Çorum, Orta Anadolu bölge. 

sinde spor hareketleriyle ol 
dukı;a temayüz etmiş bir yer· 
dir. Gençler, buldukları imkiın 
nisbetinde her ·ı:eşit sporla a. 
l!ikalıınmakta ve hevesli görün· 
mektedirler. HAien, Gcnı:lik 
Spor ve Güney Spor isminde i
ki klüp vardır. Spor şubeleri a. 
:rasındı :futbol ve ıCÜ!'Ci büyiik 
bir rağbet cellıetnıektedir . .Ril 
hassı güres faaliyeti bu bölge
de çok ileri gitmiştir. Şimdiye 
kadar Çorumdan n3mlı ·giircşçi 
ler yetişmi~lir. Milli güreşçi 
Kir.ım Demir, bunlardan biri
dir. 1'ürkiye birinciliklerinde 
Çorumlu güreşçiler her zoman 
temayfü ederler. Çorum bölı:e
si yeni 'bir CÜre5 ekibi baurlt\. 
maktadır. Bu eki!' yakında Tür 
kiye turnesine çıkacak ve muh 
telif mcrkerlerde müsabak:ılar 
:yapııealı:Lır. 

('.orumdı tenis .sporuna dıı 
ehemmiyet verilmiştir. 

Bir teni~ klübü kurulnıııs ve 
büyük :bir alftka toplamıştır. 
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Alaca'nıa calı5kan ve işbilir kaymakamı Ömer ErıurumJaollu Başmuharririmlı Abmet Emiı 
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ALACA 
voıgat - Çorum yolu üzerin-

de dikkate değer bir kaza 
merkeıi var. Burası Alacadır. 
Geç vakİt uğramamıza rağmen 
§una şahit olduk ki, Çorumun 
bu kazası sür'atli bir kalkın
ma hamlesi yapmış ve bunun 
iyi neticelerini almaya başla
mı§Ur. Genç idare adamı ti
pinin çok mükemmel bir örne
ğini veren kaymakam Ömer 
Erıurumluoğlu ile birkaç saate 
ı;ığan görüşmemiz bizde iki 
türlü sevindirici lntıba yarat
mışllr. Bunlardan biri, idari 
makam işgal eden gençlerin şe 
bir ve memleket davalarında 
ve bunları ,hal yolunda göster
dikleri beceriklilik \'e çalışkan 
lıktır ki, Alaca kaymakamı bu 
enerjik .idare adamını temsil 
etmektedir. Tuttuğunu koparır 
cinsten idareci gençler çok sil· 
kür bugün memlekette \'n:r.i!c 
başınd:ıdırlar. Bunlar, kendile. 
rine \'erilen imkanları, ş:ıhsl 
gayret ve enerjileriyle kıymet
lendirmeyi biliyorlar. Alınan 

şif bedeli 213.000 lira olduğu 
halde köylUnUn tok yakın ala
kası sayesinde 2.900 liraya mal 

olmuş. 
Alacada, 23 U geçen yıl, 34 ü 

(Devamı 10 uncuda) 
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Suııgurlu şiriıa 
bir kazadır 

Sungurlu, Çorumun şirin ka-
zalarından biridir. K:ızanın 

merkezi 7 bin, umumi nüfusu 
64 bindir. Bir nahiyesi vardır. 
Boğazkalede yeni bir nahiye 
teşkil edilmek üzeredir. Burası 
Eti harabelerinin bulunduğu t:ı 
rlht bir yerdir. Bir heyet 'tar:ı
fından burada tarihi kıymeti 
haiz Eti eserlerini meydana çı
karmak üzere kazı yapılmakta
dır. 

Sungurlu daha ziyade hubu-
bat ziraatiyle ge~lmini temin e
den bir kaıadır. Burada iklim 
pamuk ve kendir yetişUrmeğe 
tok müsaittir. Fakat kari mik
tarda ara:z.i bulunduğu h:ılde 
halkın bugUne kadar bu mah
sule ehemmiyet vermemi:ı ol
ması, kazanın gelişmesine mi
ni olmuştur. Alakadarların söy
lediklerine göre mUs:ıit toprnk
lar üzerinde pamuk \'e kendir 
zer'iyatı yapılacak ve bu suret
le ka:r.anın gelişmesi s:ığlan:ı
caktır. 

Sungurluda bir ortamektep, 
45 i köylerde ve ikisi merkeıde 
olmak üz.ere 47 tane ilkokul var 
dır. Bunlardan başka üç okul 
daha yapılmaktadır. Mekteple· 
re devam nisbeti rlizde 00 dır. 
Kız talebeler yalnız iki köyde 
erkek talebelerden !aıladır. Di
ğer köylerde kız talebe nlsbeti 
yarıdan azdır. Sungurlu köyle
rinde evlenmeler genç yaşta ya-

, -, 

pılmakta olduğundan k12 tale
beler ekseriya 13 - 14 yaşlarına 
gelince mektebi terketmckte
dlrler. 

Sungurluda bir sağlık merke
zi kurmak üzere halktan 12 bin 
lira para toplanmıştır. Sungur
lu Sağlık Derneğinin meşgul ol
duğu bu işi Sıhhat Bakanlığının 
yardımıyle Sungurlulular bu se
ne, mümkün olmadığı takdirde 
gelecek yıl başarmak istiyor· 
lar. 
ıs veya 30 yatağı ihtiva ede

cek olan Sağlık merke:r.i şehrin 
en güzel yerlerinden biri olan 
parkın bir kısmında yapılacak· 
t.ır. 

Kazaya 300 bin lira sarfıyle 
gü:r.cl bir su getirtilmektedir. 
Bundan başk:ı köylere yapıla
cak su tesisleri !cin lüzumlu 
malzeme temin edilmiş bulun
maktadır. Bu sene 17 köyü su
ya kavuşmuş olacaktır. 39 kö
yün su işlerine sarfedilecck pa
ra Bakanlıktan gelince bunla
rın da tesislerine başlanacak
tır . 
Knuı merkezi ile köyler ara

sındaki yollann esaslı bir şe
kilde yapılmasına da başlan
mıştır. Stabilize olarak yapılan 
bu yolların çoğunu köylüler 
kendileri yapmakta ve yol. men 
fcz inşaatı için çimento ve ke· 
reste gibi lüzumlu malzeme de 
hüküm<'t tarafından verilmek
tedir. Bu sene 231 kilometre 
kadar uzunlukta yol tesviyesi 
yapılmış, 30 kilometrelik }Ol 
da stabilize olarak işletmeye a
~ılmışlır. Geçen sene yapılan
larla birlikte stabilize yollnnn 
uzunluğu 51 kilometreyi bul
muştur. 

Yeni kurulacak Boğaık:ıle na
hiyesi de güzel bir yolla Hiiyü
ğe bağlanmaktadır. Buranın kn
uı merkc7.ine olan mesafes i 30 
kilometre kadardır. 

Köy yolları faaliyeti arnsında 
yapıl:ın işlerden biri de Kara
yokuş namıyle marur yüzde 25 
meyilli bir tepenin yüzrlc 8 me
yile indirilmek suretiyle (50) 
den f:ızla köyiin Sunt:urluya 
baltlanmış olmasıdır. Bu ~epe
nin uzunluğu iki kilometreden 
fazla idi ve evvelce seyrllseferi 
güçleştirmekteydi. 

ııeUceler de o yerin refahı ve ~"".:.:ı:;.,ı...: .. - -
yiikselmesi yolunda çok mil- Sungurlu, Çorumun gell~meye istidatlı büyük bir kazasıdır. Sungurlunuıı caddelerinden 

Sungurluda günde 50 den fa :r. 
la nakil vasıtası durmatlnn iş
lemektedir. Kazanın civnı·ıııda 
beş tane tuzla vardır. Bunlar 
Tekel idaresine aittir. Ilımların 
itinde Boncuk, Allbnba tuzlala
rı Türkiyenin en iyi tuzunu İS· 
tihsal eden iki tuılamızdır. 

lıim adım teşkil etmiş olu-
yor. 

H:ılkın ve idare adamının c
Jele çalısmaslyle \•arılan güzel 
neticelerin Alacanın çehresini 
değiştirmiş olmasını görmek 
bizi sevindiren ikinci husus ol. 
muştur. 

Geçen yıl Çorumda bir kay· 
makamlar toplantısı yapılmış. 

Bu toplantıda vilayetin umumi 
meseleleri görUıfiilmüş ve baş. 
lıca kalkınma meselelerinin 
yol ve su davaları olduğu ne
Uceslne \':ırılmış. Böylece, ha
reket noktası tesbit edildikten 
sonrn Alacada da bu meseleler 
ele alınnrak faaliyete geçilml~ 
tir. hin programı hazırlanmıs, 
yolun tipi tesblt edilmiş ve bir 
seferberlik hnlintle merkeze \'C 

ch·ar köylere giden yolların 
yapımına başlanmıştır. Halk, 
büyUk bir istekle kendi dava· 
sına sahip çıkmış \'e geçen yıl 
tam iki ayda 570 kilometre köy 
yolu yapılmıştır. Bu rakam, vi
lllyetler itibariyle bir rekor teş 
kil etmektedir. Alaca köylUsü. 
nlln bu davada gösterdiği ya· 
kın nUika bir örnek teşkil ede. 
cek değerdedir. Köylü alaka 
gösterdiği takdirde dava hem 
sür'atle hallediliyor, hem de 
ucu:r.a maloluyor. Alaca kayma· 
tamının anlattııtına göre Zara
ııın imrahsında Kı:r.ılırmak üze 
tinde yapılan bir köprünUn ke. 

::iwıguı-ludak.i tarihi saat kulesi, kıymelli bir t:ser ·olanuı. ue.tıre 
ayn bir hususiyet nrmektedlr. 

Çorum 
Ziraat 
Bankası 
Çorumda Ziraat Bankasının 

faaliyetinde seneden sene
ye artış vardır. 1949 da bir mil
yondan ibaret olan ikraz yck<t
nu 1950 de bir buçuk, 1951 de 
iki buçuk milyona çıkmıştır. 
Bu sene üç buçuk milyon dere
cesine var:ıcak gibi görünüyor. 
Kooperatiflerin sa)•ısı geçen ay 
açılanla beraber )'ediyi bul

-• muştur. Vilayete 28 traktör gel 
miş,banka da traktör ve diğer 
z.irat Aletler satışı için 71 .mua
mele cereyan etmiştir. 

Bankaya olan mevduat )'Uzde 
yüz artmıştır. Çorum Ziraat Ban 
kasının ticari muamelelerinde 
son senelerde beliren artış yüz
de iki yüzdilr. Gittikçe iyiye 
gitmek istidadı vardır. 

Bankanın geçen Mayısla ta
mam olan yeni binası, Çorumun 
en güzel, modern binalarından 
biridir. Çok kullanıslı bir şe
kilde yapılmıştır. Köylünün o
turup beklemesi l~ln bir yer 
ayrılmı~ır. 

Ka:r.a merkezinde Toprak Mah 
sulleri Ofisi, Ziraat Bankası şu
besi vardır. Kazanın en lıUyük 
ihtiyaçlarından biri arazisinin 
sulanma isidir. Bunun icin ge
reken incelemeler yapılm;ıkt:ı
dır. 

ç a 

Gazetele 
Çorumda hepsi b:ıft:ıhk ol

mak üzere dört ı;aıete y:ı. 

yınlanmaktadır. Bu gazeteler 
memleket meselelerinde açık 
miln:ık:ışalarla derin bir b:ıs
saslyet göstermekte, bir yan
dan Çorum fikir hayatına hiz
met etmektedJrler. 

Akif Leblebicioğlu tar:Uın
dnn yayınlanan C. H . P. taraf. 
tarı Hür Çorum Gazetesi, Meh
met Şahinci tarafınd:ın yayın· 
lannn D. P. taraftarı Yeni Ço. 
nım, Nuri Yavuzcrin yayınla
dığı D. P. taraftarı Akisler Ga
zetesinden başka, 32 senedir 
neşir hayatında bulun:ın Ço
rum viUıyet gazetesi. Corumun 
fikir hayatında rol almış bu
lunuyor. 
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Yeni Oodge Otomobilleri •nanevi Dodge kalitesi• 

nin timsalidir. O.ha pahalıya satılan otomobiller!• 

mukayese ettiğinizde. Oodge'u aldı(lınıH şQkre• 
decekslniz. Çünkü Oodge daha konforlu.... daha 

ekoaomlk .... daha fazla randımanhdır. Oodge'u 
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Mecitözü Z iraat Bankası. 

Şirin bir kaza: 
MECiDOZU 

Çorumun kazalarından Mecı- A!ecidöz.linde hububalta:ı baş 
dör.ünün 83 köyü, (Orta- ka az miktardJ çeltik .ziranti 

köy) adlı .bir bucağı vardır. yapılıyor. Bu sebeple sıtma mü 
Merkezle beraber 46 yerde ilk cadelc teşkilatı vardır. Şeker 
mektep vardır. Bunlara 26"~ er- pancarı da yetiştiriliyor. 3~.000 
kek, 1400 kız talebe dev:ım e- hektarlık orman sahası mev
diyor. Öğretmen yekunu 150 euttur. 
dir. Burada bir ortamektep ku- Ziraat Bankasından aldığımız 
rulması için uğr.ı5malar var. mahimata göre zirai kredi ye
Eski Halkevi binası nskert şu- kUnu geçen senenin iki misli 
be binası diye kullanılıyor. Bu- olmak üzere 600.000 dir. Kaza
na mahsus bir yer bulununca ya, kısmen şeker fabrikaları
cski Halke\'inden ortamektep nın açtığı kredi He 30 küsur 
için istifade edilecektir. traktör girmiştir. Arazi mey\<'3· 

Corum'dan 1 

isin .. ıer 
Vali: Eşref Sargut. 
Vnli Vekili: Hakkı 
İskilip l\ııymaluımı: 

Arda. 

Uygur. 
Nazım 

Osmaneık Kaymaknmı: Faba 
mellin Allun. 

Nuri Asarkaya 

Sağlık l\hidürü: Dr. Nedim 
Can kat. 

Sıtma Savaş Bask:ını: Dr. 
Vasıf Özgökmen. 

cılığa müsait olmakla beraber 
köylüler henüz buna heves et
memişlerdir. 

Mecidözünün merkez niHusu 
4500, köyleriyle birlikte 35.000 
kadardır. Şehrin elektri~i v:ır
sa da kifayetsizdir. Yeni bir 
motörle takviye edilmek üzere
dir. İlçenin içme suyu iyidir. 
Fenni şebeke vardır. Şehrın ih
tiyacı bol bol karşılanmaktadır. 
Belediye bütçesi 70 bin lira 
olm:ısın:ı rağmen gelir temini 
50 - 60 bin lirayı geçmemekte· 
dir. Halle umumiyetle fakirdir. ı.. 

Şehrin gelişmesine hizmet ede· 
cek inşaat h:ırekelleri hemen 
yok gibidir. 

J.Iccfdöziiünn iktısadJ haya
tında me)"'acılık halen mühim 
bir mevki almıştır. Fenni şekil
de meyva yetisU'rmek, m~y,·:ı

lıkl:ır tesis etmek hareketleri 
yeni yeni başlamıştır. Bu s:ıyc. 

de çok eskidenberi mevcut olan 
mey,•a b:ılıçelerini ıslah etmek 
ve dolayısıyle istihsal ve ihr:ı
c:ıtı arttırmak yoluna gidilmiş h.. 

-

1 • 

Çorumda parti 
hayatı 

<n:ışı 3 üncüde) 
le geldik. Muhtclıf talıp!:r ,·:ır. 
Ar:ılarınd:ı tercih yapm:ıkt:ı ti
tiz d:ıvrnnıyoruz \'e son karar
lan vermek üzere s:ıl.1hiy;:ıt bek 
Jiyonu.. 

İki senedir fa:ıliyctc g~·-;mtş 
bulunuyoruz. Fakat D P. nın 
yaptı!Jı gibf, her mur:ıc:ı:ıt ede
ni \ "C rastgeleni :ılmak tarıifda
rı değiliz. Herkesın sevdı,ğı. iş 
görmeğc ehil adambrı seçmek
te titiz da\·ranıyoruz. Altmış 

kadar köyde kurulmuş v:-zıy'!t
teyiz. Fakat mensuplarımız or
taya çıkamıyorlar, Demokrat 
Partili görünmeğe mecbur olu
yorlnr. HükQmct p:ırtiun!ık e
diyor. Elinde toprak tevzii, b:ın 
kn .kredisi, tohum tevriı gibi 
baskı v:ısıtalan vardır. Nitekim 
Cernilbey bucağında me\'cut u
sullere uyğun olarak on be,; ki
şiye toprak te\'ZJ edildiği ve her 
mu:ımelc son şeklini aldığı hal
de Millet Partisine meyleUilr.:
leri ile.ri sürülerek bunlar bas
kıya m:ı.rm bırakılmış ve tevtl 
edilen topraktan vıngeçtik,leri
ni söylemeğc mecbur edilmi$
lerdir. • 

.Ittecitözü bat ve bahçeler içinde şirin bir kazadır. 
Mecitözü Kaymakamı: Ah

met Şefik Ergin. 
Frengi Savas Kurulu Başka- ı oluyor. 

nı : Dr. Ali Rıza Şener. ..-..~~~-------~-----------~----

Sungurlu Kaym:ık:ımı: Azmi 
Berker. 

Alaca Kaym;ıkamı: Ömer Er 
z:urômluoğlu. 

Hukuk İşleri Müdill'ü: mı. 
mi Besimoğlu 

Emniyet Müdürü: Semili Bcs 
kardeş. 

İl Jand:.ırmıı K.: Yarbay ifa. 
lit Sır.n Tümöz. 

Nüfus Müdürü: Kl&z!m Tü.'"k· 
men. 

Seferberlik Memuru: ~ 
met Kilçükşahin. 

Zirut Müdürü: Alicddin, Gil 
müşoğlu. • 

Veteriner Müdürü. Atıf Küy 
men 

Orman İ~Ie•.mc Müdürü: Ah-
met Kandemir. • 

Özel idare Müdürü: Behı:et 
Eyüpoğlu. 

Deneme Tnrlası .Şc.fi: Osman 

Bayındırlık Müdürü: Zeki Sü 
er. 

Tekel .Müdürü: Seyfi Çeti
ner. 

Belediye· Il:ı~nı: Il:ıha. Çor
bac:ıoğlu~ 

Dcmokr:ıt PaııU İl B:ısk:ını: 
Fe,-ı:i Recepoğlu 

C. .it P; .il Başk:ını: Abdul 
falı Ettıın 

Zirn:ıt Il:ınbsı. Müdürfi: Na. 
im Ard;ır. 

Topı:ak ve İsliıı . Müdürü: Ş:ı 
zi n:ı~ın. 

1.!il~:!t P.ırtlıi İl B;ısk:ınc Ab 
dullah Şevki, Akb:ıy, 

' 
C. Savcısı: Rıdvan. Akagün. 
Ai!ır Ceu M.lhkemc.si B;ış· 

kan Vekili: S:ılih. 1 

~~i~'e Cc.m V:argıcı: Kiıınil 

1 Asliye Hukuk Yorgıcı: Mus. 
tala Kınık. 
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VATAN • Çoru.iT! flavl'sf 5 

Uaklki sanalkArlar yeri: Çonımda Bakırcılar çarşısı 

Baktrcıhktan 200 
• • aile ,eçınıyor 

Bakırcılık Çorumda eski ve 
köklü bir san'at halindedir. 

Çorumun bakır mamulleri. A. 

nadolunun ihtiyacının mUhim 
bir kısmını karşıladılı gibi tak 
r iben Çorumda 200 kadar al· 
lenin geçimini temin eden bir 
san:ıt harekeli olmuştur. 

Çorumun bir çarşısı, sırf b:ı

kırcılnrdan miiteşekkfldir. 70 
kadar dükkanın 5- -G tanesi ıs 

~·aptıran !irma halinde, {!eri 

kalanı da iş yapan atelye du

rumundadır. 

Bakıi'cılığın Çorumun iktı· 

sadi hayatında geniş bir yeri 

var. Birçok aile .işçilikle bu 

yüzden geçinmektedirler. Ço-

rum, bakır mamulleri: İstan· 
bul, Ankara gibi büyük mer
kezlerle birlikte bütün Anada. 
Juda rağbet bularak s:ıtılmak· i 

tadır. Bu yüzden Çoruma giren 
p:ıra da bir hayli yekun tut. 
mııktJdır. 

ı.evha halinde Ergani b:ı· 

kırı, Çorumlu ustalar elinde 
mamQl hale gelirken, birçok hu 
susiyetler kazanmaktadır. 

Ililhassa çekiçle yapılan per 

dah. mamullere sağlamlık \'e 

güzel bir görünüş vermektedir. 

Kazan, tas. ibrik, güğüm gibi 

bakır eşya Çorumda faıla mik· 

tard:ı ~·apılınaktadır. İşçilik ka 

Htesi de yüksektir. 

-· 
.,,. 
". 
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Ç.orumda, bakırcılık ileri bir sanat halindt'dir. Orta Anadolunnn bakır kap ihtiyacını Çorum temin 
eder. H:ıkırnlar çafliısında Recep Erganl'nin dükkıinı \'e kendisi 

1 Co 
:. 

' 

a nasll 
ilir ! 

v atan ekibi Çoruma gitmek 

için daha evvel Kırşehir ve 

Yoz.gala uğramıştır. Bu seya· 

hal \'C yol vuiyelleri hakkın. 

da gerek Kırşehir. gerekse Yoz. 

gat ilavelerimizde izahat veril

miştir. Yozgattan Çoruma gi· 

den yol ise 105 kilometre u

r.unluğunda ve gayet muntar.am 

bir. şosedir. Her türlü vasıta· 

nın geı;mesine elverişlidir. Bu 

yol ile Çoruma gidildiği tak

dirde Alaca kazasından geri

lir. 

Amasyayı muntazam otobüs so 

!erleriyle bağlıdır. Sıvas ile de 

Amasya tarikiyle ve aktarına 

suretiyle Irtibatı vardır. 

Çorumdan Samsuna ht'r gün 

saat 6 ve 14 de, Ankaraya 6 

ve 13 de, Amasyaya saat 6 da 

otobüsler hareket eder. Bu yer 

!erden aynı sa3tlerde hareket· 

le Çoruma gelen mukab[l se

ferler de vardır. 

Çorumun en hareketli Uea.ri yeri: Buğday pıuan Çorum; Ankara, Saınsun ve 

Olobüs fiyatları, Çorum ile 

Ankara arasınd:ı 6, Samsun 5, 

Amasya 3 liradır. 
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Çorum ili dahilinde köy içme 
suları He yol davası ehr.m

miyetlc ele alınmıştır. Son )'"ı l 
i<·inde hükumetçe y:ıpılan y:ır
dımlar artmış, ı;u \'e yol prng
ramları tt'shit edilerek faııliyet 
hızlandU"ılmıştır. 

Geçen yıl 50 bin lira sarlcdi
Jerek 27 •köyiin suyu temin e
dilmiştir. nu sene su işleri için 
335 bin lira ayrılmış \'e bu }la
ra ile 124 köyün su işi ele :ılı
narıık bunl arın boru, künk ve 
çimentoları milhayaa edi!mi5 
ve inşaata başlanmıştır. Evve
la hiç suyu olın:ıyanlarla .sı:yu 
kafi gelmiyen köyler ele :ılın
mış bulunuyor. 952 yılı soııun.1 
kad:ır su progr:ımının tahakku
kuna ç:ılışılacaktır. 
Çorumda 
Yollar 

Çorumda vilayet ve köy yol
J:ırı yapılması için mcrkezılc:ı 
ilkönce 350,000, ikinci defa ola
r:ık 280.000 liralık yardım ya
pılmıştır. Bu son yardımın l'.!9 
bin liralık kısmı gı·ader ve kam 
yon, 151.000 lirası para şeklin-

il! 

de gelmiştir. Bu sene Bak:ın
lıktan )'ol, su, mektep işleri i
çin gelen yardımın yekünu 
1.260.000 liradır. 

Ayrıca Kızılırmak üzerinde 
Dodurga köprüsünün yapılması 
için Bakanlıktan 84.000 lira gc>I 
miştir. Kızılıımnğın fcyezanla
rınd:ı bu ahşap köprü yıkılmıs
tı. Şimdi t:ımamlanmak üzeı·e 
bulunan yeni kiiprü Çorum için 
hayati bir kıymet arz.edc.r. Şclı
rin linyit ihtiyacı bu sayede sağ 
lama bağl:ın:ı<'ak ,·e rııııliyct fi
yatı diişccektir. Ocağın nılilc>da
vil serın:ıye ile i~letilme~i için 
bir teşebbüs vardır. 

Sungurlu - Boil:11.kale Y"lu 
iizerinde iki köprünün inşası i
çin 63.000 liralık tahsisat gel
miştir. Köpriiler y:ıkında ilıa
Je edilecektir. Merzifon - Mcci
dözü yolunda kiiprü ins:ıatı de
vam ediyor. Osmancık - A \'legi 
yolunun ihalesi yapılmıstır. 4, 5 
kilometreden ibarc>t olan bu 
yolun üzerindeki köprlinün J;e
şif yekünu .20.000 lira tutuyor. 1 

İskilip - Tosya yolu üzerinde 

ÇORUMD 
SAGLtK İSLERİ 

.:> 

Akmcı bir Doktor : Abdurrahman 
Soyarslan 

Çornm, sağlık tcşkllatı bakımından talihli bir mevkidedir. 
, Uc\·let h:ıc;t:ıncsinde 75 - 100 yatak \'ardır. Bina mük~m

melclir. ~\alorifcrinin keşfi yııpılmıştır. 75 yalaklı verem has
tanesi hiikıim~fc de\-redilmistir. Kalorifer, etüv, ç:ının51r ma
kineleri gibi tcchizatı t:ıımımdır. Verem Savaş Derneğinin reisi 
ol:ın lıükiınıct doktoru Abdumıhm:ın Soyarslan, bu işi bas:ır
rn:ık için insan takatini aı:an bir şevk ve fedakarlıkla ıığras
mış, tliy:ıngo!:ır tertip etrr:i~tir. Sağlık Bakanlığı yalnız teclıi
ıatınııı taın:ınılanması i!,':n 25.000 lfralık lıir yardımda bulun
muşlur. Hastane resmen Cumhuriyet bayramı günü açılac:ık

tır. Öyle olduğu halli~ b!ıı:ının üzerindeki mermer le\'h:ıya im 
tcşebhUse yard•ın C'ltilcr diye Ali Cirit, llııcı Şükrii, Nuri 1'11-
fo, Basene llgaz, Fevzi. Şehriye Leblebicinin isimleri hakkc
dilmi§, isin :ısıl ~·ar2t.cısı olan Doktor Abtlurrahman, adının 
meçhul kalmasında hrar ctmistir. 

Çorumd:ı :ıyrıc:ı bir DoğumC\'i vardır ki bir b:ışl:ıbiptcn, 
bir kndın, lıir de çocuk hastalıkları miltehassısındıın nıüıck
kep k:ıdroy:ı sahiptir. 

1 
20.000 lira, keşifli bir köprünün' 
inşası devam ediyor. 

Merkeze bağlı Cemllbey bu
cağında yapılan 30 kilometrelik 

1
. 

bir yoldan 70, 80 köy istiC:ıde e
ceklir. 

Sungurlu - Alaca, Öyük, Bo
ğa1.kale ar:ısmd:ıkl yollarda, bu 
h:ı\•alinin tarihi haz.ineler.! Jıa,·i 
bulunması dolayısıyle büyiik 
faaliyet \'ardır. Bu yol sayesin- ' 
de bir seyyah, Öyüğe uğrayarak 
Salman yolııyle Boğazkalcye <lö 
nccek, sonra Sungurluy:ı gide
rek Ankara istikametinde yolu
na devam edebilecektir. 
\'eni 
İnşaat 

Çorumda yeniden on mt'ktrp 
binası inşası i~·in merkezden 
H9.000 lira tahsisat gclmif, i
lıal<'si yapılmış, inşaata b:ışlan
mıştır. Hususi muhasebeden 
dört kazanın ilkmektep inş:ısı 
i:ii progr:ıma alınmıştır. Osman
cıktaki mekteplerin ikmaline 
ç:ılışılıyor. 

Çorumda 
Herkes 
Madenciliğe 
Sarılıyor 
r orumda madencıliğe büyük 

bir alaka ve railbet yardır. 
O\•alar hariç olmak üzere he
meiı hemen her yer iı;ln bir a. 
!'llma ruhsatnamesi alıumıştır. 
Manganez ve krom s:ıhal:ıı ımla 
geniş faaliyetler başlamıştır. 

llir vatandaşın Meeidözünlin i- jl 
lerisinde nllın bulduğu, f:ıkat · 
yerini gizlediği söyleniyor. 

Çorum için biiyiik bir ehem 
miyet taşıyan Dodurga linyit 
madenleri hususi idare tarafın
dan i~leliliyor. Halk l.ıunu kafi 
görmtiyor. :\falıalli snrcltc ku
rularak l.ıir anonim ıJirkctin bu 
işi ele alm:ısında !ayda görülü
yor. Söylendiğine göre Dodur
ga linyitlerinin kalitesi yilksek
tir. Çıra gibi yanar. Cevher bü
liin bir dağ te§kll ediyor. Ço
rumdan başk:ı civar vilayetl<'ti 
de idare eder. Bugiin maden, 
yerinde tonu 12 liraya, Çorum
da 2i lira)•a satılıyor. Bu kadar 
büyük bir farka sebep, civar
daki bir köprünün yıkılmış ol
ması dolayısıyle nakli)'e :nes:ı

rcsinin uzamasıdır. Köprli y:ıpı-

İskilipli! llak:ınlık '':ısıtasıyle 15, 20 )'ataklı bir sağlık mer
ke7j :ıı;ılıyor. Binqnın modern tesisleri, operatör \'e doktonı 
\"ardır. Yanında biı· gar:ıj n• b:ışdoktorla doktora mnhsus mes
ken bulunuyor. lliğc>r dört ilı;etle sağlık merkeılc>rinin lnsası 

de\·:ım ediyor, yııkında bill'ceklir. Bunların masrafını kısmen 
Dııkanlık, l:ısmcn malı:ılli ıkrnc>klcr karşılamıştır. 

1 lırsa satış bedeli yirmi iki H
~a inebilir. ................... ~ 

Çorumun modrr• hıısta nesl 

......... ... 
..- •. .,ç ,,.,. -.-> 

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

ı... . -

l J ~· ' ._,,.,,.. 

<,.'orumda yer JCr im!ir lı:ırdıtllel'i giirülrnektc-dir. Tanıiw edilen nıe~d:ınl:ırdaıı lıiıi 

•• 

Çoruınlular, Çorunı elmasının Amasya 
iddia olduğunu 

armutlarının 

ediyorlar, elınalarının 
Ankara adıyle satılnıasına 

o rta Anadolunun birçok şe-
hirleri kOskündür, l)alin

den şikayetçidir, knlkınm:ı i!,'in 
hükumetin al:ıka ve yardımına 
ihtiyaç gösterir. Memleketteki 
umumi kalkınma hasret \'e ya
rışı içinde Çorumun da elbette 
halle muht:ıç nice dfıv:ısı var
dır, fakat umumiyetle Çorum, 
hnTinılen memnun, kendi hızıy
le inki~ara kavuşac:ığına gii
' 'cnli \ 'C imanlı bir muhittir. 
Bu kadar güler yüz.lil, halkı bu 
k:ıdar nazik şehir az gördilrn. 

Çorumun bir Uzüntüsü \':tr: 
lliitiin memleketçe, tıpkı oldıı
,:tu gibi tanınmak \'e sevilmek 
istiyor. lluraya eskiden silrgUn
ler gelmiştir. Hiiseyin Cnlıit 
Yalçın bu aradadır. Çorum, 
böyle slirgünlere çok s:ıygı gös 
teı·miş, münevver şahsıyetlr.ri, 
mu\·akk:ıt bir zaman kin olsun, 
misafir edebilmeği bir nimet 
saymıştır. Fakat diğer yerlerin 
vat:ındaşları t:ırafından kasvet
li bir sürglin yeri, bir nevi Fi
zan diye telakki edilmesi gUcü
ne gidiyor ve bu intıb:ıı tasfiye 
elmeği, bağlı, bahçeli, şen, gli
ler yüzJU bir muhit diye ıanın-
mağı pek istiyor. • 
E lma ile 
,\rnıul ' 

Çorumluların diğer bir iizün
lü me\'zuu, cima ile :ıl5kn

lıdır. Çorumda glizcl kokulu, 
leziz bir elm:ı çıkı)'Or. Ilu elma, 
diğer komşuların elm:ılarıyle' 
beraber piyasada CAm:ısyn ti
pi) diye telakki ediliyor ve A
masya damgasını yiyor. Çonım
lulıır.ın, Am:ısy:ı clm:ısına gös
terilen rağbette gözleri yoktur. 

.Amasyanın iyiliğini isliyorlt r. 
I•':ıkat kendi elmnlarının bütün 
memleketçe (Çonım elması) 
diye tanınmasının, öylece :ır:ın
masının hasretini dııyuyorlı:r. 
Koku, nefaset, lezzet bakımın
dan Am:ısya ile yanşa ı;ılmı:ığa 
da hazır bulunuyorlar, yani A-

• 

Yazan: 

E.ı Y. 

• m:ısya ~ınıası !ez.iz Ye hoş ol-
makla bers lcr, Çorum elması-

nıtı ond:ın biraz daha leziz \'e 
hoş olduğuna inıınıyorlnr. 

Ankara armudu diye satılan 
nrmutlann ı;oğu da Çorum :ır

mududur. Çorum, bu istihsal sa
hası bakımından da kendi ismi
ni tanıtam:ımıştır. 

naşmuhanirimiı. Ahmet Emi11 Yalman, Çonım \ 'ali \ ' tldli Jlak\tı Uygur ile görfişür J.: en 

I ya üstün 
1lnıasya, 

kızıyorlar 
\'arın 

i çin 

~ 

H er ·Yer gibi Çonım da istik~ 
bal iı;in kafa yormuştur; 

Muayyen istekleri, hedcfkri 
vardır. Çomar deresi üzerinde, 
llica mevkiinde bir baraj ya
pılması \'e Çorum O\'asının su
lanması işi, bunlardan biridir. 
Nafia Vekfıleti vaktiyle hun:ı 
dair bir elUd yapmış ve ıncnfi 
bir karara Yarmıştır. Çorunılu
lıır bunun sathi ve haştan sav! 
ma olduğunu ve dalrn etr:ıC!ı 
bir etüdün h:ırajın verimi ha• 
kıınından müsbct neticeler \'e
receğini iddia ediyorlar. 

Diğer bazi vilayetler gib'' 
Çonım da bir şeker fııbrikosı 
llzcrinde duruyor. Çorumun he~ 
kazasında şclı:cr pane:ırı mll• 
kemmel bir şekilde yetişiyor. 
Bir fabrika kunılursa, ılr:ıi k:ıJ 
kınmanın birdenbire arta.:a8ı
nıı \ 'e Çorumun simasının :r.ir:ıt 
istihsal ve sınai teşebbüs bakı· 
mından değişeceğine Çorumlu 
lar inanıyorlar. 

Sınai sahada ikinci bir arzu, 
bir çuval ve halat fabrikası ku
nılın:ısıdır. Ulı;in \'e II:ımamö
zü gibi yerlerde kendir ycti~l
yor. Bir Cııbr.ika kurulursa, kcn 
dlr istihsalinin onun ilıliyacı
nn ı;öre artmasına imkan \'ar
dır. 

Çorumdaki alfıka me\7tıların
dan biri de, Dodurga kömilr o
eakl:ırıdır. Çorumluların Ulbi
rinec çıra gibi kol:ıyca yan:ın 
bu k6mürün inkişafı, muhitte 
yeni bir hareket yaratacaktır. 

mr,·amı 10 uncuda) 
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Zirai faaliyet geııişl·iyor, tiirlii tiirlii 

deiıe111eler yapıl·ıyo·r 

Çorumun merkez ilçesinden başka Alaca, İskil ip, Mecitözü, Osmoıi
cık, Sungurlu odmda beş ilçesi, 640 köyü vardır 

Çorumun lieal"i rolü giUikçe 
f:ızl:ı gelişiyor. Zirılal Ban

kasının C:ı:ıliyeti geniş ölçüıle 
artmıştır. Du banka Enıllik \'e 
Kredi B:ınkasının ajanlığını da 
yapıyor. Emlfık \'e Kredinin aç 
t.ığı 500.000 füalık kredi saye
sinde Bahçelievler kooııeratifi 
kesif bir faaliyete girismis, üç 
tip üzerine olmak üzere yi.iz ev 
in~sın:ı girişmiştir. Buntardıın 
51 1 t:ımamdır, 49 u bu sene )'a
pıl:ıeaktır. Çorumda İş Banka
sı bir şube açmağa karar ver
miştir. Bina nr:ımakla mt'sı_:ul
dUr. 

Çorumda bu)ıik bir imar ha
reketi mevcuttur. nu saha ikin
ci derecede 1.clzclc mıntak:ısı 
diye tasnif edildiği için yapılan 
binaların planları nafianın tas
di kına bağlıdır. \ "eni yapıi.ın 

hinal:ır arnsınd:ı bir sinema bi
nası \'aruıı-. 

rınd:ı ve Osmancıkta geniş çel
tik zirııall vardır. Ilendlerle su 
:ılıp satmak maksaılıylc geniş 
sulama teşkilatı yapılmı5tır. 
Bilhassa İskilipte bu suretle 20 
bin hektarlık arazi modern bir 
tarz.da sulanarak pamuk ,.e ı;cl 
tik zir:ıııllne clveri:Ji bir hale 
getiriliyor. 

Çorum, haşhaş ekimine mü
saade edilen bölgeler dahilin
dedir. Çiftçi tarafından verilen 
beyannameler her sene Veka
letçe tetkik edilerek tahdillc
rin derecesi tesbit olunuyor. 

MecldözOnde şeker panc:ırı 

z.iraali vardır. Halk bunun ge
ni~leınesini istiyor. 

Yonca gibi hay,·:ın yemlerine 
lı:ılkı tesvik için iki bin dönüm
lük deneme zer'iyatı yapılmış
tır. Kötü otl:ırı kaldırmak \'e 

giibrclemek suretiyle mcr·:ıt• 
rın ıslahına da çalışılıyor. 

Dtneme 
Tesisleri 

Bu sene vilfıyet dalıilindc 7.t. 
raat Bakanlığı tnra!ındıııı 50() 
dekarlık meyva bahı;esiylc 100() 
dekarlık bağ tesis cdilecckU,.. 
Bakanlık, hububat için de 503 
dekarlık deneme tarlaları ku
rarak, hangi çe:iidin Çonım 
topraklarına daha eh-erişli ol
duğunu araştıracaktır. 

Bakanlığın 250 dekarlık IJir 
meyva fidanlığı da vardır ki :.e
nede 80.000 aşılı rııeyva fidana 
te\'2.i ediyor. Halk tarafındaıt 

\'erilen 600 istida ne 100.000 fi
dan isteniyor. Çorumda; Amas
ya elm:ısından nefis olan \'e se
nesine kadar dayanan elm:ı <:e
sitleri v:ırdır. 

;\lalmıı Jr-
vaıiyeıi 1 

~ 

Uu sene Çorumda iyi bir 
mahsul alınmıştır. Köylünün 
harmanını çabuk kaldırması i
çin hükumet iki harman maki
nesi ve bir biçer düver \'ernıi5-
tir. Ayrıca Yilayelin malı ol-
mak O:zerc 7.iraal Müdürü:ıün 
emrinde bir biçer dö,·er ve beş 
traktôr vardır. Miistahsilin, ma
kinistin yevmiyesini ve :ıl::ır 
y:ıkıt masrafını ödemesi ı;:ır
tıyle hu hizmet parasız ol:ırnk 
y:ıpılıyor. 

Vil:ıyete iki yilzclen fa1.la 
traktiir ve teclıizalı, 10 biçer 
dö\'er girmiştir. Bı•.ş firmanın 
temsilcisi \'ardır. 

Umumi surette eskiye nisbct
lc çok artan hububat ıJraıılin
den b:ı:ıka Osmancıkta ı 7, iski 
lipte 15 dönümlük bir pamuk 
denemesi yapılıyor. 2 tonu p:ı
rasız, 1 tonu bt'deliyle pamuk 
tohumu dağıtılmıştır. İyi Aka
lan kalitesinden p:ımuk yetişi
yor. On ton süper fosfat ,::üb
resi lizerine deneme y:ıpılnıış, 
h:ılk çok memnun kalmıştır. 
Bedeli mukabilinde 100 ton i~in 
istekli vardır. 

lllerkez knz:ının bazı kısımla-
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cog Çoruınun 

duruınu 

Çonı:n, coğr:ıfi mevkii itibariyle yurdun 1ç Anadolu bölge
siyle, Doğu .Karadeniz bölgesi arasında bulunmaktadır. Bu

nunla beraber, mevki ,.e ıklim hususiyetleri bakımınd:ın ta
ınnmiyle fç Anadolu bölgesi karakterlerini taşır. Dol?udan 
Am:ısy:ı, Halıdan Çankırı ve Ankara, Güneyden Yozgat ile 
koınşu ol:ın Çornmun nıes:ıha salhisesi 10.995 kilometre ka
r:? olup niifus kesafeti de 31 dir. Mevki, 33.9 - 35.!'i tül ve 
39.9 - 41.2 oı·z daireleri :ırasıdır. 

JKl .l ~I : 

Ilir yandan Karadcnize yakın olmasına rağmen yüksek 
dağl:ır bu bölge ile .irtibatını kesmiştir. Bu sebeple deniz
den gelen yıığmur bulutları ve diğer tesirler iç kısma ge1:e
nıe1. Hundan dolayı yazları kurak olur. Yağışlar ekseriya 
kıs \ 'c ilkbahar :ıyl:ıı ıııd:ı olur. Ortalama yağıs 40 - 45 san
timi bulur. 

Yağış azlığınd:ın bu bölgede orman da yetişmemiştir. 
Ancak su kenarlnrında ağaç yetişir. Diğer sahaları step hıı
llndedir. llkbah:ırcla yeşillenen stepler sıcaklann gelmesiyle 
ku rıır. 

\ '•rumun ctrarındalii kasabaları \ 'C snıırlarnı ıöslcru baril.a 


