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Amiral Robert Carney (sağdan ikinci) karargah merkezinde, ma ne\·ralar hakkında kendisine ,·erilen izahatı dinliyor Birinci ordunun dün başlayan manevralarında maskelenmiş bir tank hedefine doğru ilerliyor 

1 inci ordunun mane~raları 
dün sabah baf ladı 

lfarekcltı, Atlantik orduları komutanlan ile 64 yaliancı 
müşahit ve subay dikkatle takip ediyor 

Ordunun ......___ __ _ 
Sabahattin 
Bey 

ıAZAN: 

4 hmet Emin YALMAN 
~111ldan )'anm asır kadar e\"\'el 
de l>anıat JUehmet Pa5a, saray 
tl lıdehesinden kendisine düşen 
•t~•zh pa)·ı ayalıyle iterek iki 
d•dllııu beraberine almı5, istib
fı • karşı müradele m•kıa
hfı1" Avrupayı gitmiş, orada 
)et~l'ea miiddet her mahrumi-
8- 1 l'e fedakirlığı göze almış, 
it ~Yla çarpışmıştı. Bu mücade
•ı~tlııden de yakın siyar.i tari
~ izin en basiretli \'e uzak gö
.. ~ simalarından biri olan Sa-

\' ltin Bey sl\Tllmişti. 
'ttı tııı nesillerimiz, tarihe karşı 
S.ı.~ltt içinde yeti&tirilmiıtır. 
ı....,.hattin Beyin adını tanıyan 
~ittin çok olduğunu sanmı
~· Fakat bu ismin her mii
~tr \'atansenrln kalbine min '-llly hakkedllmesl: insaf ve hak-

\'i ttin bir icabıdır. 
- ll'ııılııcl asır iptidalarında 
-~Pada lhtililcl sıratı)le ya-
":: Genç Türkler arasında Is
~ 1 hakkında münaka5alar de· 
~ta tdlyor, herkes kendine göre 
-.. Adanıın derdine bir deva 
~01'du. Bu arada ilmi bir ölçü 
)l P tden ve tarihi tecrübelerin 
lt~ltığı basiretle kon111an bir 
tı11 !~•nı vardı ki o da Sabahat-

<>eydl, 

S•t.a&attın Bey ıibl bir ilim 
~ 'danunın ve idealistin, politi
~ &abasına ılrmesi hata olmu,. 
' llaıkalın gibi o da, polltl
llıa.:.." ihtiraslarından beri kala-
1-~· hatalar lılemiıtlr. Bu ha
~ lrasındı büyük olanlar da 
~ır. Fakat bu hal. Sabahattin 
İ4ttı~ İlim adamı, vatanıe\'er ve 
~~~t sıfatıyle, ta,ıdığı yüksek 
't; 'il sarsmaz. Hele muayyen 
•e dene hu olan dedikodular 
toııı dlc(l'1neler, tarihin sinesine 
Sıllldükten sonra, Sabahattin 
~~'1 ıa l'ent nesiller için taııdılı 
ll11ıııı Y~t, bilhassa uzak görti;ıü \'t 
~>le 0~iilil bir vatansever sıfa-

Sa olan ıahsiyetidlr. 
st.abattin Bey, herkesin to
'i r bir merkeılyete \'e bır 
~.liıt idaresine lnandılı bir sı
r~ Osnıanlı impratorluiu için 
~ ııa 'Yon fikrini, mahalli ida
lt•ıı~tariyetini ve hususi te
'I), n yaratıcı kudretini tav
~lii •e DıUdafaa eden uzak gö
le l1ıı •damdır. Eter bu yol aıim
~1._1 lllsaydı, nice harplerin önü 
•ııt,t Ve Ortaşark için hasretini 
'•t~ 11iuırıu7. istikrar ·ıe ı~ıenlı 

3'11 evvel kurulurdu 

~':•ıııar olmuştur ki Sabahat
~ Bey her cesur Türk va
'~i trf ılbi takiplere uğramı • 
~ıı_.id~fılarla idama mahküm 
~'tel Itır. Genç yaşındanberi 

aıııa ka111 millet hesabına 
Devamı Sa: 5 Sil: 5 r~e> 

duruınu, büyük takdirle karşdandı. 
...... İkinci dilnya harbindenberi 

lstanbul ch·arında yapılan harp 
tatbikatının en büyüğü dün sa
bahtan itibaren başlamıs bulun
maktadır. 

ı ine! ordu tarafından tertip 
edilen bu manevraların maksa
dını: herhanıi bir tecıvüı kar
sısında Karadeniz boğazının, 

Rumeli yakasının \'e İstanbulun 
müdafaası ile: karı • deniz - ha
va kuvYetleri arasındaki işbirli· 
ği \'e ha\•a indirmelerine karşı 
alınacak tedbirler teskil etmek· 
tedir. 

Dört gün devam edeçek bu 
manenaların dUnkil ilk safha
sı; ordunun, modern harp vası
talarından azami isfüadeyi sağ· 

• lamış olduğunu ;östermesi bı· 
kımından da bllhagsa yerli \·e 
yabancı müşahitlerin derin a. 

(Dev.mı Sa. 6, Sü. C de) 

~··················· .... ········ ... ~ • • 
: Manevraya ait ~ 
diğer 1 resimfer ~ . 

Zırhlı tugay birliklerine mensup subaylar harekat sahasında . 6 ıncr sayfada ~ . ........................................ , 

Gl.Ridgway Ağr1'da ı-
NATO Kuvvetleri Başkomutanı Ağrı ve lğdır'da 
tetkiklerde bulundu. Bugün Erzurum'a dönüyor 

Çocuğunu öldüren ~uri 

Bir baba 
Çocuğunu 

Öldürdü 
Dün saat 14 de Beşiktaşta bir 

baba. 2 yaşındaki öz evladını dö. 
verek ôldürmüstur. HAdisenln 
tafsilatı şö~ ledir: 

De\11mı Sa: 5 Sü: 5 de) 

-" ııdolu 41" •• 

1 
.Kars, 9 - Atlantik orduları 

Ba komutanı General Ridıway, 
beraberinde kara kuvvetleri ko· 
mutanı Or~eneral Şükrü Kanatlı, 
Üçüncü Ordu müfettiii Orgene. 
ral .Nurettin Baransel ve maiyeti 
olduğu halde dün akşam saat 
ı de şehrimize gelmiş \'e Vali 
.Nbazl Akı, Milletvekili Liıtif Ak. 
üzüm, Belediye Başkanı ve vila
yet l!rkanı tarafından karşılan· 
mıştır. 

ı <~ü:3de> 

Me Glıee 
Me11deres' le 
Görüştü 

Rıuıu1 Jl•ıMhlrtır.i:.1HO 

Ankara, 9 - Bugün saat 17 de 
Amerika büyük elçisi Mr. Mc 
Ghee Başbakan Adnan Menderes 
le uzun bir konuşma yapmıştır. 
Bu mülAkat iki saate yakın sür
mliştür. Basbaşa devam eden bu 
temasta, bu seneki Amerikan 
yardımının ne merkezde olacağı 
hususunda fikir teatisinde bulun 
duklan tahmin edilmektedir. 
Bilindiği gibi, son aylal'da A· 

merikanın :\filli Savunma ileri 
geJenJerile Nato Başkomutanı ve 
diğer komutanların memleketimi 
ze gellsl ve Türk ordusu hakkın. 
da mOsbet raporlar verilişi, bu 
ene yapılacak Amerikan askeri 
yardımının geçen senelere nis· 
betle çok üstün olacağı merkezin 
dedir. 

hmirin kurtulut yıldönümü dün blnlert'e Egelinin Ceıahiirat \'e 
coıkunluklanyle kutlanmıştır. Resim, iımlre siren grup komuta

nının bayratımm direğe çekiılni ıöstermektedir. 

Sovyetler geııi IJir sullı 

ıaarru:u Jıa:ırlı11oa;-

Sovyet Hariciyesindeki genit deiifilclfklerin, 

genit hir ıiyaıi taarruza haılangıç 

olduğu haher veriliyor 
<l'aı.ııı S lııd sayfamızdadır .) 

Amerika Bl:riik Elçisi Mc Glıee, dtinkü toplantıda konupnasnu ,-.,artea 

Mc Ghee dün Pervane 
klübünde konuffu 

Amerika Büyük Elçisi, Türkiye' deki iktısadi 
.., 

çıg ı r, 

için büyük 
dedi 

Türk veya yabancı şahıslar 

vaadetmektedir, 
menfaatler 

Deniz ticaretile iştigal eden ıs r;;;;; 
adamlınnın bir klübil olan Per. I • 
vane klübünün (Propeller Club) 

1 İstanbul ~ubesi ilk son bahar top 
j lantısını dün yapmıstır. Pervane 
klübü 1927 de kurulmuş olup 25 
inci yıldönilmünü kutlamakla 
dır. Klübün 1927 de dünyada 
dört şubesi varken halen 119 şu. 
besi bulunmaktadır. İstanbul per 
vane klübilne geçen yıl üye ol· 
muştu. Şube Türkiye ile Blrle-

<Denmı Sa: 5 Sfi: ide) 

Dış ticaret açığı 
234 milyon 
Lirayı buldu 
Ankara, 9 (ANKA) - ?ılali)e 

Bakanlığından aldığımız mahl
mata göre 23 Aluslosta emisyon 
durumu bir yıl e\·veline nazaran 
174.5 milyon lira fazlasıyle 1 mil 
yar. •173,5 milyon liraya, döviz 
aç·ığı 205 milyon lira iazla.sıyle 
409 milyon liraya yükselmiştir. 

Devamı Sa: 5 Sü: 5 de> 

Avrupada 
Kış başladı 
Londra, 9 CA.A.) - A\TUpa· 

nın birçok kısımlarında ldeta kış 
ba~lamış gibidir. Havalar, sene
nin bu zamanlarında görülme 
dik derecede soğumuıtur. Birçok 
memleketlerde daha şimdiden 
paltolar giyilmeğe başlamıştır 
Alplara şiddetli kar yağmaktadır. 

Güney Avustralyada bora baş. 
lamış, fırtınalar kopmuş. yağmur 
\'e kar yağmıştır. 

Fransanın doğu bölgelerinde 
havalar soğumuş. yağmurlar yağ 
maktadır. Alplarda kar vardır. 
Suhunet derecesi iki santigrada 
kadar düşmüştür. · 

Belçikada şiddetli fırtınalar· 
dan mühim hasarlar olmuştur 
İsvıçrede birçok dağ geçitleri 
kardan kapanmıştır. Londrada f. 
se hava soğumuş, hafif yağmur 
yağmu~tur. Gök de bulutludur. 

ismet liıönü ve Kasım GÜlek dii.nkü törende 

C.H.P. yıldönümünü 
dün kutladı 

Parti İl merkezinde yapılan toplantıda, Gülek, 
Muhalefette gittikçe kuvvetleniyoruz, dedi 
Cumhuriyet Halk Partisinin ı 

kuruluşunun 29 uncu yıldönümU ~-----=:ım--~:tıııı.. 
dolayısıyle dün İstanbul İl ml'r- ı 
kezinde bir kutlama töreni yapıl-
m~tı~ 1 

Saat 17 de İstanbul İl başka
nının heyecanlı bir hitabesiyle 
atılan bu törende, başta ~nönO 
olmak üzere Şemsettin Günaltay, 
!\'ccmettin Sadak. Şilkrü Sara1.:· 
oğlu, Mümtaz Ökmen, Kasım 

<Devamı Sa: 5 Sil: Z r.e) 

Bagıır'ıııı 

Teııkidleri 
llıuu.ot Mıcte!o'"1!luCtR 

Ankara, 9 - Millet Partislnın 
~on koni:resinde inkılip esa&ları . 
ııo baf:lılığı tadil P<lileıı pro"
ramda sarahatle ~er almamaı;ı 
yüziinden eski genel başkan Hik-

c Devamı Sa: s Sü: 4 del 

Bugün 

Trabzon 
' 

ilavemizi 
Ver·yoruz 

Trabzon il6vemiıi 

Bugün müveıziiniıden 
isteyiniz · 
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HUKUK BAHiSLERI 1 

Ce evle •i facia ı:2 

lnf az a imkan Limanda hususi aye ve örl rın durum m 
ceza kanunu-

muzda hilr- ( l'AZA~ : ) rureti daima on 
riyeti bağla;> ıcı 1 

rı, bu insani za. 
Liman dahilınde dolmuş motorlerin n eferlcrine mil aade e

dılıp edılmeme i rnc elC' i, geçM gün batan Karadeniz motöril· 
nun sebep olduğu facladan sonr l eniden gunUn mevzuu h lıne 
gelmi~tır. Birkaç ~ıl ev'el bunların scferlerı mcncdılme ine rağ· 
men, Ulaştırma Bakanlığı isabet ız bir kararla eçen ~ ıldan iti
barl'n bunların seferlerine mil aade etınl tir. Halbuki fstanbul· 
daki ılgıli maklmlar bu motorlerin can emniyeti 'e teknik ba
kımdan dolmuş efrrlcrıne eh eri li olmadı ını her an bır teh· 
lıkenın doğabılrceğıni miıteaddıt defalar Bakanlı a bildlrmı tir. 

cezaların ne SU· nı· ff(]IZ-(JK11(] 1 plAna atmıştır. 
retle çektirıle- •ı... V Mahkuma ka~şı 

ce~ı belirtıl· -------------------------= gosterilen naza. 
Dll§tir. 

Ağır hapis eczaları infaz 
edilırken, mahkQm ılkın ı;ıkı 
hır dısıplıne tAbı tutulur, ı;onra 
hakları ve imkAnları gıttlkçc 
ıenı~le~ en bır ınfaz tempo u 
içinde cezasını tamamlar. Crza 
kanununun 13 uncu madde ı, 
mahkuma 'erılcn ağır hapıs 
cezasını dört dc\Teye bölmekte 
ve her de\Te içın a:> rı hır ınfaz 
tarzı derpiş etmektedır. 

Blrıncı de\Tcde mahküm, ge. 
celi gilndılzlil bir hücrede tu
tulur. 

Bu devre cezanın :; irmıde bi
ri muddetlnce ürer. Ancak bır 
aydan az, altı a,>dan çok ola· 
maı. 

'MahkQm bu altı aylık zaman 
içinde herturlil me~gaJeden de 
alıkonur. Onun bu zaman zar· 
fında tam blr \lcdan muhase· 
besi içınde ya~aması i tenir. 

İkınci devrede mahkCım ~al
nız gecelerı tecrıt edılir. Gun· 
düzleri kendi hayatını kazan· 
mak için hapisane içındeki mil· 
esseselerde çalı.tırılır. 

Birinci ve ikinci dc\Telerl is-
tenilen &ekılde tamamlıyan 

hukümll.ı, ceza ının ttçüncU 
de\Tesıni iş esa ı Uzerıne ku
rulu hır ceıae\ ınde çekcccktır. 
Burada rnahkflm diğerlerıyle 
gece \ e gUnduz temas halındc· 
dir. Devlet te·i lerınde çalıs· 
mıık suretiyle hayatını kazanır. 
Kendı ma ietini kendi ı;ağlar. 
Bu de\ rede geçecek her uç 
günlük mahkumiyet milddetı 4 
i\lne bedel &a) ılır. Yani mah
kQma karGı ccmı,yetın §efkati 
artık belirli bir hal almağa 
ba5lamıştır. 

Dordilncü de\Te, cezanın ge
ri kalan kısmıdır. Bu devrede 
ıeçen her ıki gün, üç gUnluk 
cezaya kar5ı tutulur. Mahk(Jm 
bu devre)e gelınccye kadar - =n 

Çamqırlermu:ın tam ı 
manuiyle beyaz kalma
aı tı;ln aon suya bir par
ça Colmıın Ökllzbag Ci· 
\iU illve edln!Z. 

butiln dı iplin (:artlarına riayet 
ctmı :>e daha cezası bitmeden 
tahlıs e edılme hakkını kazanır. 
Bu tahlı~e şarta bağlıdır. Ceza 
mUddctı içinde salı\ erilen mah-

Om sem hır suç i ledığl tak
dırde kazandığı tenzılatı ka) be. 
der. 

ri şefkatin, pra
tikte hiç bir fa) da sağlamıya
cağı bılındıkten sonra, ceza in
fazında hır ııhni)'et inkı!Abı 
yapılmasıyle yapılmaması ara
sında da hiç hır fark kalmaı. 
Ancak şunu da belırtmek ld· 
zımdır kı, ağır hapis cezaları. 
nın b rincı ve ikinci devrelcri-

Dığer taraftan motôrlerin yolcu ta ım ı, Dcnlzcılik Bam.a
sı kanunu \C daha cnelki Dr\let Denız olları kanunu ıle Şehir 
HaUarı ı~lefmr ine ınhlsar Eeldındc Hrıll'n salAhıyete de ay
kırı dil mekte<lir. 

Mahktima kar&ı kullanılan ni kanunda go trrıldı ı gıbı 
ceberut bir ceza slstcmıy. ınfaza imkan 'erecek bir m,ı. 

Bulun bunlara ra men Ulastırma Bakanlığı birkaç motiır sa· 
hibinı korumak cndı e ille bu garıp mu a de~ı \Crmı tır. 

le, kc ın ıslah neticeleri alına- essese bulunmamasına r:ığmr~; 
mı aca ı, yüz)'ıllardır sürüp üçunclı ve dordUncil de\Tele-
elen tccrübrlcrle anlaşılmış- rin ınfazına dverışli miles csc-

tır. Onun ıçın hUkilmhl) e mA· !er meydana getlrılmistır. Bun. 

Yalo\•a vapuru ile çarpışarak batan Karadenız motorunun 
sebep olduğu hAdise, dolmuş motorlerine \'erılr>n sefer mUsaade
sinın kaldırılmarı ı;erektiğınl go termirtir. Öğrendiğimize göre 
Bakanlık durumıı ~ enlden ı;ozden eçırmektedir. 

nen nlıfuz etmek, tabir caizse lar da iş csa:;ı tizerlne kı.;rulu 
onun n bzına gorc şerbC?t ver- cezaevlerimizdir. Birınci 'e 
mck lA ımdır. Me c!A mahkfl· ikinci deueleri umumi hapi a
mu o~ alamak ıçin onu bir i~e nelerde geçiren mahköm. ceza. 
yerle Urmek kafı değıldır. An- sının ancak UçilncU deuesince 
cak bu i mukabıli temin ede- tedncl serbesti si temine ka· 
ee ı gclırle kendi ihtiyaçlarını \U5makta 'e boylece binayı or-

. 
ilkokul .. 
Oğref menleri 
Mesleki kurs an 

sağlamasmı da mtimkiln kıl- ta katından in6a etmek kabilin-
mak lazımdır. l\Iahk(Jma, yap- den, alınan netıccler radikal İlkokul ö rctmenlcrlnln mes-
tı ı i e mukabıl muayyen bir mahiyet göstermemektedir. !eki bılgılerıni arttırmak gaye. 
Ucret \ermek, ona alın teriyle sı~le Mılll E ıtim Bakanlığınca 
para kazanmanın tadını duyur- ıs esası üzerine kurulu ceza- şehrımizde acılan kUltUr kursla-
mak lazımdır. Mahkum bu nok- evleri, de\•let tarafından ko· rına de\•am edılmrktedlr. 
taya ula ıııca, m!ncn bir kal- nulan mtitedn\ll sermaye ile Kur&.ta faal metod, kültür 
kınına haline gelmiş demektir. işleyen mUessesderdır. Burad:ı derslerı ve turkçe olmak Uzere 
O zaman mahkCıma bir fimlt mahkQm kendisi için eh•crl 11 I üç kol Uzerinclcn o retmenlerc 
ı ı ı go termek de ı;ereklr. Bu sahada çalı&tınlır. Bu em!'~I ders go tcrilll)ektedir. 
da mr rutan tahliye hakkıdır. kendisine menfaat sa İar. U • Kurslara her ınıntakanın tlko 
Bu hakkın temini, cemiyet nl- landığına kanaat edılırse mcş- kul u retmenlcrinin iştıraki sa · 
zamma karşı saygı dul maya rutan tahlivc hakkından fayd:ı- lanmış lıulunmaktadır. 
b 1 m ınn en pratik ve cazıp lanır ve cemiyete iade cdılır. l\tılll E itim Mıidlirlfi ti okul 
m;ıkA!atı olur. l\Iahk<ım için bu Bu mUes~eselerdc çalışan hU· lara gond rdiğı bir tamimde bu 
noktaya ula mak ve eczasının kümlillere kazancının tamamı kursların h('r ne kadar lht arı 
bıtımınden bnce hilrriyete ka· \erilmez. GunlUk ihtiyaçlarının olduğunu bildirm e de b~ret
' u mak kadar tatlı bir ümit dışında kalan para onun namı- menlrrin )et smekrı b;ıkımın 
) oktur. O bu mükafatı dıirilst- na biriktirilır. Tahli)e edılincc dan bu kun lara iştirakin sağ 
lukle elde edebileceğine ina- r:emiyette bir yaş~ma im'kA111 lanmasını başo •ret menlerden ıs-
nınca, kendini isler istemez bu hulma~ı ic:ln, çıktığı gUn kendi temı,tir. Kurstakı drl'5ler şehri 
;>ola gotlınır. Zaten cezadaki eline \'erilir. mizin tnnınmı m:ı r fçıleri tarn 
maksat suçluyu bu noktaya ge. Bo) leci' hUkilmlilnDn eme~! fından \'erilnıektcd r. 
tirmek olduğuna göre, netice değerlendirilmiş, rnUst,,hlik chı 
kendılı ındcn tahakkuk ctmls- romdan çıkarak mUstah~ll du- )ki mütecaviz yakalandı 
tır. ruma geçmesi sağlanmış, mA· 

Ceza kanunumuzun bu kadar ne\ l kalkınması az çok temin 
be eri bir hü\iyet taşıması- edilmiş olur. 

na rağmen yukanda anlattığı. Şu noktayı da hemen ilAve 
mız infaz sistemini a)'llen tat- etmek ldzımdır ki, nlsbl bir ı • 
bık etmek içi]l elımlzde tek in· lah imkAnı sağlıyan bıı rniles-
faz mue esesi yoktur. Zaten seseler, memleket ihtiyacının 
kanunun hu maddesi ted\ in elortte birini karşılayacak ol· 
edıldi i zaman, tatbik kabili- çüye dahi varamamıştır. Mah· 
;>eti olmadığı torillmilş ve bu k(ıml:ırın bU~fik kısmı bıı lın, 

imparatorluktan devralınan çe it ınfaz sisteminin ancık 
ılC'rlı;ie :> llni cezaevleri yapıldı- kohne binalar içinde \'e toplu 

EV\'elki gece saa 2 sıraların· 
da ba k sına alt 2559 plakalı o 
tomobili alıp içinde nilra atarak 
g•den Uııkudarlı Vahdet İnci ıle 
arkadaşı l\Iu tafa Çet nsoy sev· 
ru~erer ckıplcrl tarafından gö· 
rlilerek takıp edılm ~. Kuzgun
cuk mıntaka ında ) akıılanacak 
ları ıradı p'llıs memurlarına ha 
karct ctmi ler \ c bıç~k çekmiş· 
le:-dir. Sanıklar yak l:ınarak a 
dJlcte te lim ed !mı lcrdır. 

gı \akıt gerçekleşebıleee ı mer- ya~ama si trmıinın biıtiln kotlı· 
bet kanununda zlkredilmistir. ilikleriyle mücehhez olarak cc
Bununla beraber esefle belirt· zalarını çekmektedirler. Du ba· 
mck 1 zımdır ki ceza kanunu· kımdan Cumhuriyetın cezadaki • 
mın 1026 ~ ılında kabul edılme- gayesi. mali takalı ile dalmı 
sine ra men, bu kanunda gös- tezat h'.llinde kıılmakta \'C bu 
terılen ekil 'e surrtte ceza hal ilerideki yazılarımızda be· 
çrktırmck ıçin 26 yıldır bir tek ~irteceğlmlz korkunç neticeleri 
infaz mUesse e ı dahi \·Ucuda ı~ter istemez yaratmaktadır. 
getirilmiş d ğıldir. ı- ~ 
cumhuriJ et hukQmetıerinln Ankara Ekspresi 3 saat 

Saint· Gernıain 
nıuahedesl 

Pazarları şehir 
Hallan fazla 
V ur is c k 
Şehir hattı \•apurlnrıncla ekse

r sa pazar gUnlerı görmen ) olcu 
tehacumU karşısında i IC'tme ha 
zı yenı tedbirler almı tır. Kala
balık günlerde vapurlara i tiab 
haddinden fazla ) olcu alınmıyn
e ktır. Bunun ) rrine ~olcu kc
afoı ine gorl' ilavt' $efl'rlc>r yapı

lacaktır. Geçrn pazar gilnU, muh 
telif i tıkam tlcrde, me\•eul se· 
(erlere lla\ eten 12 erer yapıl· 
mak suret s le bu usulun tatbıkı· 
na ba lanmıştır. 

iki doktorumuzun 

başarısı 

iki Tfirk doktorunun rnlllet
kr:ırası tın saha ında ı:rö trrdi~ı 
mırrnffakiyet dolayı~ıyle ehri· 
mizdc iki toplantı tertip edılmiş
tir. 
Tıp Fak{ılt('sl 1 n30 yılı meznn

ları bu nıU\affel heli clcle c.ır., 
Dr. Fevzi Necdet Sezer'lı:- Dr. 
Hazım numin'i, 16 ,., liıl cııılı 'e 
17 eylül çar~amba günl ri yapı
l cak bir torende teb ık cd,,cck 
lcr \e kcnrlilerlne birer buket 
\ereceklerdir. 

Dr Fevzi Necdet Sr.ıer, Huli'I 
1 Behçet ha talı ının 'lriltık 
Amilınl ke,ıf ve tecrit rdl"rek 
bunu Paris kon r ine t kdim 
et.mlş \ e vırtU e Sc er adının 'e 
rılme ınl temin ctml tir. 
Diğer taraftan Dr. Hfi11m B ı 

mln meskğinde fC\kaUde lı~a
kat go termi tir. 

Bu iki hekımlmızin h arısı 
bir iftihar \'csile~i olmu5tur. 

V. Türk Mikrobioloji 

kongresi hazırlıkları 

parlak ecza politikalarına ld' 

::::::::~iiimliiii~.r~a:m:c~n~d~ev~l:eti~n~m~a~l~t ~i:m~kftnla- geç ge ı 
Diln sabah Ankaran111 Polatlı 

3a ~ıl enci lıuı;un, 10 e.y· 
Jul 1919 da Anı tu11 a -

lllacarlstnn ile İtilaf De\ lct· 
lcrl arasında Salnt • Ger· 
main nıııahı•dcsl inıı;ılanınıv· 
tı. Umumi harpten ınağl(lp 
çık n A\'ll tur~ n • Iacaris· 
tan lnıııaratorlıığumı rlağı· 
tan hu mııaheclcniıı hiıkıim· 
!erine ı;öre, impnntorltıl 
ı\Hıstıır a, lacari tan \C 

f'rkoslovak ·:ı adlarlle üçe 
a, rılmı , Sudrt mıntakası \'C 

Bolırm a Çcko lo\ ~ayn, 

Cenubi Tlrol ltalyaya \'eril· 
mi5tlr. nu ınııalıede ile \'tı· 

gosla\") a da bir miktar top· ı 
rak kazanmıştır. 

V. el Tilrk Mikrohlyololl kon
ı!re i 26. 27, 29 <'Yliıl gunlcrinrtc 
f tan bul Hukuk 'e fktı t Fa
killtcleri salonlarında toplanacak 
tır. Çocuk felci 'e cilzzam gibi 
mrmlcketin en mUhim dertlrrinı 
ele alan kon re ç3Jı5m ların:ı 
yurdun ıımhklif yerlerinden mu 
tehassıs tabiplrr i tirak edecek· 
tir. 

ZENGiN PARA 1 KRAMIYELERI 
Ve Bebekte Yalı Boyunda Muhteşem Koruluk içinde 

APART AN DAİRESi 

Düşüncenizin 

Hakikat 
Olmasmı 
• 

isterseniz 

istasyonunda \'Uku bulan bir ka
za yiıziınd"n gerek Istaııbula r.e· 
ien, gerekse Haydarpaşadan ha
reket eden trenler rotar yapmı~
lardır. 

Kaza, Ankaradan gelen 9 nu-

1 

maralı katarın 60n Uç \agonu
nun Polatlıda dray yapması ne
ticesinde olmuetur. Yolun ıoçıl· 

ması \'e de\Tİlen bir ugoııun ra· 
>a konması uzun sürdlığDnden, 
Ankara ek5Presb le diğer tren
ler Uçer saat rötar yııpmıslardır. 
Dığer taraftan Bandırma tre

ni de diln geciktiği için buradan 
dönen \'apur üç saııt rötar )AP· 

mal!a mecbur kalmıştır. 

üzerindeki küçük vapura bine
rek uzun ve ucuz gezintiler ya.~-
pıyordu. Bu zaman zar.iında -. 
hep kendi halini dil§ilnüyor \'c .~ 
GU hükmü 'eriyordu: cBenim ~ 
içın para sarf etme:> ı~I. kendi!:%:: Jl"f' 
enhsımn fazla kıymet vermesin. &

TÜLBE~TÇİ 

TEŞEKKÜR 
1931 enesinde kaybetmiş ol

du um altın iğnemi bulup altın· 
cı şubeye teslim eden şofôr Sa· 
lAhattin Aktuç, \C iğnenin ba
na te limlnde büyuk ) ardımları 
dokunan altıncı su be ş kAl el 
masa~ı komiseri Hil eyin Be\ C, 
emnl} et ambarı ba komi eri KA· 
mil Bcvlerc i:ı terdıkleri kolay· 
lıktan dolayı Alt!nen teşekkür e
derim. 

NERMi . SEYN\'R 

l'e~ılkôy l\leteoroloji i5tas· 
lOnunun tahminlerine giıre 
hugun 5ehrimlz ve cl\8rında 
harn 11abahlc) in deniz ) tiıU 
rıwlu, sonralan kısml'n bU· 
ltıtlu gcçect'k; ruıgArlar sa· 
hahle) in cenuptan, sonraları 
imal • ~nrk istlkametinılen 

orta ku\\e.tte P.Sl'rek, ha,·a 
sıcaklık (lrrccesinde muhlın 
hır de lşiklik olmıyacaktır. 

Dun ıır.hrimlzde ha,•a açık 
geçmiş, gıiniın ıcııklığı ı::ol· 
grde !ııami 32.1, asgari 20.7, 
ıtııneı:tr ise 58.5 ı;antigrat o· 
!arak ka3·rledılml~tır. 

KUCUK HABERLER 
REFiK ·onALTAN 
ANKAR.ıHA GİTTİ 

B. 111 l\1. reisi Refik Koraltan 
diln saat 15 de Ankaraya gltmi5-
tlr. 
SOSYAl.IST PARTİSi 
lllE ' l'PJ, :\.RININ 
Dl Rt'Şl\IASI 

So-)'ali t partisi mensuplarının 
duruşma ına dun 2 nci ağırceza 
mahkemesınde devam edilmiştir. 

Bazı &ahitlrrin rlin)Pnmesl için 
duruşma başka güne bırakılmı5-
tır. 

sı:YY.ı\n KÖFrı-:rium 
KONTROL ı.niı.h OR 
Bcledıye sağlık ekıplcrl ıehrin 

kenar "mtlerinde seyyar lokan
ta ve kcıft('r.ılık yapan kimselc· 
rln kontrolilne başlamışlardır. 
Yapılan kontrollerde bilha a 
köftecilerin boyun \e baş ctle
rındcn kıyılan etlerle köfte yap
tıkları te bıt edılmiljtir. Ayrıc;ı 
temizli c de riayet etmedıklcrı 
orulen on· I ortecl~ e yıldırım ce

•a ı J.e ilmiştir. 
1ll' N 9,16181 LiRA l.IK 
ltrn l\CAT \'APILUI 

Dun ehrlmızıien muhtelif 
memleketlere lH6181 liralık iç 
fındık, soya fa~ulyesi, hashaş, 
ba ırsak, tutun, halı, seccade, 
yağ, glıl yağı, 11ııç kırpıntısı, 
acı çekırdck, kimyon, kereste, 
mahlep 'c yumurta ihraç edıl· 
ıniştır. 

rns. RIJIGWAY HA'ftJASt 
n :shı sı:mGtSINDE 
Şehrimizde misafir olarak btı 

lunan Mrs. Ridgway dlin sabah 
aut 10 da Teknik Üniversite· 
nın Taskı la hına ında açılmış 
bulunan ·Hamas? Resim Sergi
&ı • ni ) anındaki ze\ atla birlikte 

ezmi tır 

}f cr t blo önUnde teker teker 
d ıran l\lrs Ridg\\ a~ 'e Temeli 
Blırosu adına a te~men Şevket 
E\llya l tarafından izahat ve· 
rılmi tir. 

J\li aflr Türk hamuetl hak· 
kında duyduğu hayranlığı helır 
terek tabloları çok beğendiğini 
so !emiştir. 

Bu ara l\lrs. Ridgway'e mer
hum res am Hayri Cizel'in ese
rini ihtı\•a eden zarif bir albtim 
Ba~ an Cizel tarafından hediye 
edılmiştlr. 

Dün akşam Bilyilkderede, 
Ti.Irk kadınları tarafından veri· 
len bir çayda hazır bulunan ve 
bu mUnascbetle açılan ellşlerl 
er i ini gezen misahr aynca Bo 

jiazda Acar motdrilyle bır ge
z nti yapmıştır. 
Ki, \Sf K C'ERRA Hl 
KON1.11rsı :r. ntn 
HF.Kt ti!lllZ GİTTİ 
Ünh·ersıtemizin İkinci Cerra· 

hi Klinllii hocalarından 'e A· 
m rıkan plastik cerrahlcinln Tur 
kb e müme~ ili Doç. Dr. Halit 
Zi) a Konuralp, bu ay içınele 

L'lndrada toplanacak olan İn-
ıllz Plastik Cerrahi Birlı~i top 

lantı ınd1 memleketimizi temsıl 
etmek Uzere dUn uçakla lngılte· 
re e hareket etmiştir. 

D. Bankası 
Karadeniz 
Acenfalan 

l Vergi işlerimiz.,,, 
Şo(or bir \3tandaş şo 

T oplanh la r1 
Denizcilık Bankası Genel Mil· 

durluğil, Karadeniz hattındaki 
durumu gcirUşmek üzere bu sa· ı 
hlldekl biltiln acentelerini bir 
toplantıya davet etmiştir. 

Acentelerın bir kısmı sehrl· 
mizde toplanmıştır. Cuma günü 
UM Yenal'ın başkanlığında ba~ 
lıyacak olan toplantı birkaç gıin ı 
dr:.vam edecek ve bu hatıakı se· 
ferlflr ile ~oku Ye yilk durumu 
iskelelerin ekonomik durumları 1 
gozden g<'Ciriierek bazı kararlar 
alınacaktır. 

-o-

9 yaşında bir 
Cocuk kamyon 
Altında öldü 
Kadıkoy Kurbağalıdere Ha an. 

paşa mahallesi Nahlzade sok k 
67 numaralı evde oturan Ccskun 
Temizer ismlnd~ 9 yaşlarında bir 
çocuk bisikleti\ lP Ulusuluk 60· 
kağından gecf'rken. ı;oför ~aba
hattinin idare ettiği 3261 piAk:ılı 
kam\'Onun sadmesine maruz kal
ını tır. 

Coşkun, ba~ı kamyonun tı ker
lekleri altında kalarak. be) ni pat 
lamak sureti) le blmilştilr. 

Sanık fOfor yakalanarak tah· 
kıkata baslanmı•tır. 

6. Şubo Müdürlüğüne 
göro kazalar azalıyor 

Son günlerde nakil vasıtası 
kazalarının arttığı •olundaki şi
ke) etler iızerine Emniyet 6 ncı 
Şuhe m!ldiırllığü 950 - 51 • 52 
seneleri e IOI aylarının ilk haf. 
tası içinde vuku bulan kaza lsta
tlst iklerini nefretmiş bulunmak· 
tadır. 

Bu istatistiklere güre: 
Haftanın birinci gCinilnde 950 

rle elıirt, 51 de dnrt, 52 de clört, 
haftanın fkind glinllnde 9~0 de 
üç, 51 de dört. 52 de iki. hı.fta
nın llçiincli giiniinde ııso ele i'ıC'ş 
'il d 0 elrirt, 52 eli'! iki. Haftanın 
dbrdilnrll gıinUnrfe 950 dıo yedı, 
51 de dôrt, 52 de llç.' Haftanın 
he~inr.1 ı:-Onıi 950 ıle sekiz, 51 de 
dort, 52 dr. ıliirt. Paftanın altın 
eı gUnU 950 de altı, 51 de. iki. 
52 de dört Haftanın yPdin"İ gll 
1111 950 de llç, 51 ele altı, 52 de 
iki kaza kaydedilmiştir. 

dert ) andı: c,de 
- Geçenlerde b~n el· 

l okken e\ e bir tahsıtdar gblr 
mıfi, plaka resminden pöri 
borç puslası bırakmış. ııt
) uz kusur lira. Tii 949 sedtl1 
ı>indcn bir l.iısım. 950 Jll 

klSI ' bir kısım, 951 den bir ıııce 
ak3am kanm pu~la)I ,er ııt· 
be:\ nim attı. Benim 95Z '~r· 
sine aıt olandan başka ıJ•· 
cum ynk. Bereket nıa!ibU ,ıı
rı buldum. !l'ulıascbe e dlıll
tim. i\JakbuzJarı ı;o trr ıııı 
O defteri karıştırdılar: dıl· 
defteri 1 arı tırdılar. hı 95~ 
ıelttiler. Gerçekten de ~· 
sene ine alt olandan b3J4ı. 
horcum olmadığı anla5_,

9
r1 

Fakat kaznra makbU!ı 
ka hetmls ol aydım. ç~ 
ta} ır } anmıştım Zira hiç 11• 
katarı ~o tıır. ilrleıliğl!!l l'dt' 
ka re~imlcrinl bir ikinci 

1111 
fa ı:idetlrler, gözümün ) •5 
bakmazlar. 

* BU. EELEOIYE 
m:sım. 

Otomobil ıahibl başlı• :. 
\ltandas da &ö)le dert 3 
rlı: ~ , •.. 

- Bir kaç ı:iın e'" el I' 
ı;lde f"l,.tti im arabamı bJ • 
ka birine &attım. Altıncı ~
hede rlc\ir muamrlcsi )aP" 
ılıktan sonra lllali~ l'} e )~ 
mı·l;ır. ralıanın }eni sıı ti( 
bi ıff! şııhele giderek kaı',,. 
\crı:ldni yatırmıs. Fakat b' 
radım drml ler ki lıu ıırı cıı· 
nın 9SO kazanç nm~isi öd 1• nıenıi~lir. Hnlhnlıl 950 çt1nı 
si Hrilmcden 9Sl scııes .,ı 
kaınıtnı:nlar. Arabanın '~ır 
sahibi gelin beni haber 1 
rtti. ı:u borc ödrnnıeı11'11 r· 
fifm uriimll\or, dedi. ş~~
dım lıııldım. Zlr:ı ben 9·:Z ı;ıır
ga Ti butfın k01ançları " 
tnlştim. A rııdını tarııd\., 
m;ıkhu1ları buldum şıı~,. 
~ittik. Jııklııızları göstrrıııb 
lş iluıeldi ama nıaıııa ~· 
makbuzları k:n betmiş olS~r· 
dım, bir ı;enrlik ka1.anc ;tr 
ı:lslni ikinC'i defa ödetir 
dl. 

* 
Bl' DA MALiYE 
KIS~ll 

Bir çok mükellef ,·ııt~ 
da&lı> r hu eihl halltrd 1 
l'erdlklr.rl \ergi lerln dC~: •. 
Jcre re lrilmemerfnden ''ıır 
\ etçldirler. nu i teri de ~ır 
} oluna sokmak ta ııtl d' 
\'ergi ödf'vcn \'ntıındac. 1 şt 
rap 'erki mu m"lcler k•r 
ı;ında kalmamalıdır. 

vGI 
Sadun G. S.A 

Milletlerarası içki düş

manları kongresi 

Pariste toplandı 

Mill•tlerarası f,.kl DU~manla- ON KELhtE\,,f: I· ~ Bakanlar Kunılu uıır'I 
rı Birli inin hüyf'; ~ nngresl dıln 
Parfste !'orbon Ünivnsltesi sa tini görü müş... ıJ· 
!onlarında toplanmıstır. Gôrii meğe değer bir ııı• 

Konırre baskanMına fstanhul )'et aldı. ı;Jlf 
Vali Ye BPledlve haskanı Ord. TATI·~ 
Prof. nr Fahrettin Kerim Gök- =---------~'! 
ay seçildikten Eonra. elelegeler r- - 'I' AK \ 1 i. 1 
l-endi memleketlerine -ait muhte 1 10 EYJ.ÜJ, 195Z 
lif tecrilhe ''e m11$ıthedel rini ç_~ nŞAlllBA ı!I 
hlldlrmiş!Prdir. Bilhassa ikinci A \' 9 _ G N 30 _ HIZllt tf 
rltim•a hartıinr!Pn ı;onra içkinin R\Ji\11 1368 _ AGUSTOS q0 
tahrlhatı \·e biivilk Eehlrlrrıie'ıi HİCRİ 1371 - Zit.HiCC~,:Oı 
trafık kıızalıırıvle ııile hımırsuz Vasati t. o' 
lukları füerindekl sosval tesirle SABAH 05.34 10~ 4: 
ri göril~ülmüş. h11 ynlda alına- ÖGLE 12.11 ()9 ıc 
cak tedblrl"r 07,.rinde bazı k:ı tK1NDİ 15.46 oD 
rarlara vırılmıştır. AKŞAM 18.28 ~i.s' 

l\rtıteakıhen, birliğin icra heye- YATSI 20 01 
09 

st 
ti ~eçimi yapılmış. VP prof. Gök- İMSAK 03.54 ,, 

"V da yeni icra heyetine glrmls· Gaut..,,.., q~ndıra •n .,.,. '' "'" 
tir· n111 ı,. buılnn, b4"'1m41'" 

Kongrenin tAI! komlsvonları 
ralı~malnrı"a rlP\•a.,, ,.ım,.J.:tPdir 

sakladım. ,0(1 
- Şaka söyiUyorsunuz. 1' c~ 

değil mı? Ben buraya ha\'ll t 
dıllne geldim. . 9l - Hasta. değilsiniz ya, ft • 

- Hasta halim var nıı? blf 
- Hayır. burası J:lııc\1ııı 

den ileri geliyor. r~ğer beni bu ~ ı ~ 
kadar sevmese bana: cUslu o. ~'C7 
turunuz' der mbdl?ı 

Walter'in yazmış olduğu tez. 
kereyi ko)nunda saklıyordu. 
cUslu oturmak. Ray itin ne -

YAZAN~ FANNY NUllST 
60 

çEviP.EN~ REZZAN A.E. )'ALMAN 

)'er, Ray... Zaten mrmıeJ: 
her yeri gilzcl deıtll mi? f{ tt• 

- Sız ne Alemdesiniz. ~et 
- Çok hiyim. Rny Kını ı 

di ki otomobil fabrıkas1nı11 11o 
kinci mildilrb olaca~ım? ,.rıı 
hindij!lmiz ııraba. bizım bif 
di )aptı~ımız arabalardan 

30 EYLÜL KEŞIDESI iÇiN 

BUGÜN 
Akşarna kadar 

100 İ K 
Bir hesap açtırınız. Hesabınız varııa altınız. 

kadar kolaydı! 
Dlr akşam otelde tanıştığı kıA dansı)ile, )'emeği ve kuma· 

Artık şimdi rahatça gazino· l\I. de Lima ile beraber yeme- rıyle hoş bir akşam geçirmişti. 
ya gidip oyun oynayabilıyordu. ğe çıktı. Esmer yilzltı de Lima, Bombo \c }cknasak bır şekil-

Bunu hem )aJll)Or, hem de Kansas City li bjr orkc tra şefı de geç n günlerin ara ında bu 
krndi kendini suçlu buluyordu. idi. Oteldeki basmakalıp is a- bırkaç saathk eğlence llay i-
Fakat otelde yalnız ba5ına ofur. damlarından bı'raz b ka olan bı d ,;• iki k l r k t mak kolay değildi. YrşH çuhalı çın r e,;ı 1 • o muş. ıa a 
masaların cazıbe ine kapılma. bu )eni a<ina ile yC'me e çık- a nı zamanda şunu da anlama-
mak elinde dcğilell Bir dolar. rnak, Hay'ın ho una ıtti. Bu na st'bc p olmuştu: Artık de 
Iık tombala ornamaktzın bile macrra, eskı \e parlak sılinlerı Lima ve rm oli ı::ihilerle gez-
ze\k alırdı Fakat nay'ı en faz. kendı~ine hatırlattı. Yemekten 'Tlekten ze\•k almı ordu Haya 
la eğlendiren oyun, otomatik sonra dan et1ilcr Sonra ~ine tının bu af ha ı 1: panm• tı. Se 
makinelerdi. Yanm dolar kar· otomatik nıaklnelerrle kumar n .. lerdenbcri hiçbir erkek artık 
şılığı olarak Uç, dort beş, hottft oynadılar. Hay CV\ eUı kaybetti ona ze\'k ·errnıı~ or. ı::onlune 
hazan on dolar bije kazan:ııak sonra yirmi bes dolar kazandı nese \C sevinç saçamıyordu. Ar 
mümkilndU. Her akşam bu oto. Ö)le r.oninü)iordu ki krndi•i i tık bundan sonr:ı da bu hep 
matık maklnC?lerdr talihınl de- çin kumardan iyi şey voktu.. böyle olacaktı. 

Velhasıl de Llma fle hos bir 
ncmedcn otele dönmezdi. Erte 1 gilnil ha) atını ııltü ı 

akşam geçirdi. Fakat ı::eç ukte 
Bir akşam Ray'ın talihi çok do ru adam l&ı azıtmağa başla den bir badi e oldu: Kurt 

~·aver gitmişti. Herkes etrafını dı. Ray da ister ıstenıez onu b:ı ~hendler'e sokakta rastgeldiğı 
almıs, onu seyrediyordu. O ge- sından savmaj!a mt'cbur kaldı zaman yıldırımla vurulmuş gl 
ce Uç otomatık makinede de pa Otele geldıklcrı zaman dP bı oldultu yerde kalakaldı. 
ra kazandı. Kazancının yekCınu E\'\ elli yanından ı::eçen deği 
otuz dokuz doları buldu. Ku Lima, Amt'rikan Adeti muclbin ik biçimli, kırmızı arııbanın 
marın hazan iyi tarafları da cc Ray'ı bpme~e kalktı. Ray markasını birdrn farkrdemcdi 

ra bu araba gelip tam yanında 
durdu. Bu. kıpkırmızı araba, 
pırıl pırıl b.r Kurt • Susseks 
ıdl. Dircksl)'onda da gözlerin· 
de gözliığlı ile Kurt oturuyor· 
dıı: 

- Sizi uzaktan gördüm. Ta· 
nır gıbi oldum. nemek ki ya· 
nılmamı•ım.. dedi 

- Kurt. slı misiniz? 
- Evet .. •Bu }ÜribUs bu e· 

da, ancak r.ay'da olabilır• de· 
d m. aOna hrnzeyen h:ıska ka· 
dın yoktur ki...D diye dilşUnO· 
~ordum. l\ıtckım yanılmamı· 
~ım. Zatrn hep kafamın lçln
rle. hayalimde Ray ''ardı . İşte 
çok şükür 'hlha)ct ona yeniden 
karnstum. 

- Kurt, Kurt, neler söylil· 
yorsun uz? 

Ray'ın karsısındaki adam 
Kurt'du. Bıraz de~işmisti. Ha 
fıfçe ~işmanlamış. kcndıne em. 
nivet ~elmis sacları kırla•mıs 

bir Kurt... Fakat yine eskisı 
ribi sevimli ve cana yakındı. 

\'aktiyle yaya \ eya tram\'ay. 
la dolastıkları ı;ehirde Uç saat 
otomobille gC?zdiler. Kurt, bll· 
) Uk bir emnlvetıe arabayı miı · 
kemmel surette kullanıyordu. 
Beş dakıka ıçınde geçmiş sene
lerin halAsasını yaptılar. 

- Çalışmam ve sehatım sa
yesind" l~tcdi~ime muvaffak 
oldum, Ray, Fakat si1i düşUn· 
mediğım ve öı!Pmerli~im giln 
olmamıftır. Sizin burada. bu 
şehirde işiniz ne? 

- Gelelim iste. Kurt ... Del· 
ki de size olan seksen dolar 
borcumu ödeyebılmek !çın te
sadüf heni buraya ı:etirdi. 

- Şakayı bırakın, Ray. Ama 
bana bu parayı göndermeniz 
çok gücüme gitti. Sanki ben 
size bu kadarcık bir hediye 
ver,.mez mıydim" O parayı har 
retmPdim ve bir kutuva ko\'UP 

dır. t' 
- Kurt. 'oksa siz? Siz o 111sı 

bur Kurt · Su~ eks Cııbrll:9 
nın (Kurt) u musunuz? 111 

- f:Jbette. yoksa siz bl 
bilml or muydunuz? d! 

Ray'ın şaskınlığı l'uzon 
belliydi: . ,~ 

- Ne mUnuebet" Hicbır .j1 

bile bu me~hur firmanın ıs, 
ile sizin isminiz arasında blf 

1
, 

!Aka olabileceğini dUşUnırıcfll' 
tim . ctıJ 

- Bu glriştl~lmiz ısın 
büyiik ve parlak bir lstikıı;,r 
\'ar, Ray. Iludutsu:: imkA11 , 

b'' karşısındayız. Ben bu ise t 
ladıj!ım zaman !-.öyle olabilt~, 
ğinl tahmin etmiyordum 

1 

l 
. ~ b 

tır ıyor musunuz bılmr•"· ~ 

gün siıe bir il cnrv Fnrcl'~' 
' fl!'\·nmı ,•pt 

1 
vardı kendini ırlic ku:-tarahlldl. Va Fnk:ıt tılrk;ıc ııdım attı ı~n ı:on 

...................................... ııiiılııiıi __________________ , __________ ..,. ____________________ -.-
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~ 1.ş 'PofdJu;ı r ~~~~1 Hamdi A verdi 
............. 

~ir h~ yol~ . -
~ulunuyor mu~ l~DÜNYA 
Yazan: E. T • • 

!'nıtere. · 
ı,1 . .•le Iran an ındıkl fl~l-
~ı bihtılah ıll'\ am rıfüor. lh· 
• t' all!'decck bir l ol bulmalı. 
ır,~llıdhe kadar saıieılilcn 
lir y hiç bir netice Hrnır. 

L. nı:iltere ile Amerika gc. 
qart • 

Rlrinri Orılu. h.ıanlıul 
hoga11 bölgeslnılc nııı· 

ne\ ralara ha lamıştır. * l\lı ırda kabine daimi O· 
hırak toplantı halinde· 
dir. t n lranıı müslerck bir 

,: huhınmu J:ırôı. irıın iki * ~O\'Y«'tlerln, ii1de bıı· 
• \\el ,erdiği nota Jle ingi. rış husu uncla teşehhüs· ı 
; bt('riknn notasını rcrtılct· Jrrc girişmek için hımr· 
~akat nıiiıakere kııpılnnnı lıklarda bulundukları 

111tak kar~ı tekliflerde öylenmckledir. 

Plastiras, yeni 

kazanacağından 

• • 
secımı 

• • 
eıuııı 

Alina !! - Bir aya yakın hir zamandanberı devam etmek
te olan hiikCımet buhranı. muşahillcrin kanaatince, bu hafta 
içinde Plii tiras kahine inin istifası \'e muhtemel olarak nıcc· 
lı~ln feshi ile yenıclen umumi seçimlere gldılme l suretııe hal
lcdılecel!e benzemeklerlir. 

Her iki parti ayni zamanda ~ubay1arlıı askerlerden oy YC!r· 
me hakkının ı::eri alınma~ına, ann~asıının bahşetmiş olm sına 
ra&ımen de kadınların oy \erme haklııtının seri bırakılmasına 
k:ırar vermişlerdir. 

Başbakıın Pl11 tiras, •eçim i-trml ne olursa olcun, articinin 
ezici bir çoğunlukla seçimleri kazanacağından emin bulunmak· 
tadır. 

~ uuur. ---·--------
~~h.~ekllflnln rn miıhim Fransız: Cumhurbaıkanı Eisenhower 
~hkı lilafın l\tlllf'tlr.rarn ı Go'·kay'ı kabul ettı" 

Lübnan' d,a siyasi 
Bir buhran başl dr f'rne tnrııfınılıın lclklk 

~ilui kııbul etmcslılir. Jla. Paris, !} (A.P.) - llnlen hu- Su"' pu'" rgelerle 
~\i alJır ki irnn ıınelrıı tnl'· rafla bulunmakta olan İstanbul 
~tin 

1
hakf'me ff'Hlllııi, y:ıhut Vali \e Belediye haşk:ını Dr. ~·. Tieyrut D <TUrk Havadis A· 

e ı ~ketinin 1rıın ınahkf'me. 1 K. Gökay buı;:un Frıınm cum. Kar Si (and 1 jansı> - T.ıihııanda iki aydır 
ü.ııı~rorııııt etmesini ilrri hurba kanı Vinccnt Auriol tara- , rie\·am eden sıyasl buhran. dün 

~l'it lrıgitıerc hıı trkliflrrl fından kabul cdılmiştir. .Anadolu Aıann Ba bakan Sıımı El Sulh Be~ in 
etnıı 

1 
p11rliımcntoda cumhurbaşkanı a· 

~ . ~rrek 1.Q ıc~ Adalet Yunan Milli Eğitim Clcvelanri 9 - Buraya gelen lcyhinP. yaptığı b r konu ma ile 
~ !:tb! lillrtlrrnrası hir General Ei enhower, ellerınde 

l'llllenın 1 e cl koyma mı Bakanı öldü supUrı;eler sallıyan kalabalık hiid safhaya girmiş ve bu Yiiz· 
~ t den iktidar ile muhai!:'fct ara· 
.._ at~k·at:ıu adôık ı;lmıli huna Atı'na 

9 
(A p) '"'unın , 1.1 bır halk kUtlesi tarafından kar· ında çok şiddetli , c a"ır sözler 

"il~ rtmrktrdir. Yalnız. • · • - 1 
" ı • şılanmıştır. b ı.,_7ıar ileri ürihor. Şartl:ı· 1i fo~ğıtım Bakanı Yani Michacl Kendisini karşılıyanlara hila· teati edilmiştir. 

l::; ıcal:ırı unlarclır: bu;;un hastahanede olmüştiir. 5D brn Eisenhower şunları söyle· Keyfiyetkn habrrclar e!clilen 
ı •. lıı11ıııı _ irnn petrol kum. yaşında olan Bakanın kansC!rden miştir: cumhurbaskıını, derhal naşba· 
--.ı i h . · • muztarip bulundu11u bıldırllmek k -• ı la ron iıkıımrtıne olan 6 • Yapacağımıı çok büyiik bir anı vaufcs nden uzaklaştırmıs 
~ıtıı. iidr~ı-ı·rk \'t' bunun tedir. temizlik hareketi vardır. Bu iti· ve yeni kabinenin teşkilini Na· 

~kı· ındr.n C:olal ı tamılnat Amerikada kazada ölen- barlıı Ohio'cla sUpiir::elerin böy mn Ak kaviden istemiştir 
ı...., ı.r. le erkenden işe haşladı~ını gör-ı F . R • 
~ tı~ l\umn;ın) a, nrtrol satısı. ler Karede ölenlerden mekle bahtiyanm. ~eçimi ka· ' kı n~beken, rumhurba,kn· 

da 
1 
rthn gııçluklrrılen dola., f I zan:ıl'al:ız. Amerikayı Amerlkıı· nının hu kararını knhııl ctmlye-

ı, aınıinat \rrereklir.. aza lılara !eslim eclerc~iı ,.e ;::ıırıır rek ıfe\•let te kll61ınn ~ ollodığı 
l',.trnı k11mpan)ası lrana 1 Chirago. 9 (AP.) _Bu f!•nc- duyacaf:ınıı hir hiikiımet kura· hir tamimle, kendisinden tıa~kn 

r~ll~i. hiitiı~ eşyanın ~iim· ı nin ilk yedı :ıyında Amcrikııda ~ai!ıı. Bu öyle hir hiikiımc.t ~·e kimsenin emrine itaat edılme· 
f ..._ r•.nı fe~H~e edrı:rktir, otomobil kazalarında oJcnlerln pyle bir S(~lem olaraktır kı, ı . mcsinl bilriirmiştir, 
a 

1 
kınd ıliinya hartı!. rsn.n. I sayısı, ayni devre içinde Korcde Likbalde onu çoc.ıı~larınıza gu-

,,11ranrıa bulunon mııttrfık muharebelerde ölen mUttdik 05• rurln terkedeceksınız.• Dunun beraber cumhurba.;. 
~ıttin saı rct.ti~.lrri bend. kerlerinin sayısından hemen he- Bir e~ alette kanının tebliği, yeni kab 

/ 
) 

~d~ak TP mı. odenecektlr. men yedi defa dııha fazladır. Portland <Maine) g (A.P) _ nin teskil edlldlğlnl \'e \azlfc.}e 
~ ilıtııa ık ce,abı notada ııcl· Bu müddet ıarlında Korrde Burada, Maine eyaletinde yApı· başladığını haber Yermektedir. 

ef~t effi 
Il f Jl ab rf ın • 

Ankara, O - Mılli E .t,m Ba· 
kanlı t ~ uk l'k ö rC>tim U· 
mum muduru 11 m ıı Ak· 
'erdı bu"Un kı bir has· 
!alığı mlilcakip 
ta ha) :ıta ciizlcrıni yummuştur. 
Ak\'crdinin bu bcklrnıncdik oltl 
mu talcbrlcrıni, mualllm arka. 
da tarını \<' Milli E ıtlm camia
sını, kendi ini tanıyanları cok 
miitec5•lr etml tir. 

Hamdi AkH reli Fransada tah· 
•ilini tamamlndıktan &onra Ada. 
na 'e eli rt: lı elerdc fcl rf<> <i~-

1 rctmenliğı ~ apmış 'e binlerce 
ciğrcnri ) etıştırmı~Ur . 

Hamdi Ak\rrdhe Tanrıdan 
rahmet kederli nık ine bnssağ. 
lığı diler z. 

Cumhurbaşkanı Sarıyor 

barajında 

Ankar:ı, 9 (A A.) - Cumhur. 
başkanı CelAI Bayar bugUn saat 
14.30 da Sarıyar barajı 'e santral 
tesislerinin ~antİ\ c ini ezerrk 
iş durumunu te'kik ctmi 'e Sa. 
rıyar tc~i !eri ı:rup milduril Şev. 
ki J<:rkerdcn gerekli izahatı al
nıışt ır. 

Göksu rlrktrlk s:mtralinin 
temeli atılarak 

Konya, O <Hususi) - Gbksu 
me\ kimde ın :ısı ıhale cdılen 
hii) ük elektrık aııtralinin temel 
atma tôrcnı bu hafta sonundı 
yapılııraktır. Ö renclı • me rore. 
törende Cumhtırh~ kanı CclAI 
Bayar, n~~hakan Adnan Mende
res, B:ıknnl r \C ıımıım ınüclur
lcr hazır bulunac:ıktır. 

Ürdün Kralı kurs görecek 

Londra, O (A.P.) - İn iltcre 
nin krnlıyel Snnthurst Askeri A· 
kademmndc altı 11) !ık hır subay 
kursu görccrk olan Ha ımi Ür· 
dün Kralı HU e~ in bu ak anı u. 
çakla Uom dan bura)a gelmf5. 
Ur. 17 ~a.ınd;ıkl Kral alanda 40 
ki ılik bır Iıc~el tarafından kar· 
şılanmıştır. 

eı~11 fının irının lr nıP~C"lc· kayıplıın 3000 kndar olduğu hol- lnn ilk deneme seclmlerinde 
\ ğunu, bunun lillctlcra· de, yayınlanan rc~mi rakamlıırn Cumhuriyetçiler bir başarı tc· Yarın Matinelerden itibaren 

~
bir ele 'cl.lirıe konulmasına s:orc, Amerikada muhtcliC oto- mln etmişlerdir. 
tt' 1'.'ntan mu,·nfııkal ede. mobil kaul:ınnda 20.000 kişi cnn D kt S h ht 1 ı d 

1 hı kaJıletmı-klf'flir. \'crmışlir. o or c ac ran a : 
it 'lııı <P.~ahınıla, esa ihtil:ifın L Tahran, 9 <ANKA) - İran 

eıı· ~1ıllu1ll'rara~ı bir mah. rrcef;lni, hu suretle muıakrrr Başhakanı Dr. lıısarldık'ın da\'e· 
~I tn kıııaı ıııa fe\'cli etmeAI kııpılannın kaıxınecıı ını bllıll· ti üzrrlne eski Alman nirh· DEST Al\T DE 

TAKS.M inemasmda 
nchı;ct Kemal Çağlar eseri 

T 
ıa'1nıt:'kıe herah"r çok ınii· rb or, h"r tarafta hıi)·ıik hir kö. hıııık Rri•i ,.e maliyecisi Dr. I 
bu!nıinaı i li}or. 1nı;iltere. lıım l'rlik hiikiim &iirılııgıiııii ila· St'hacht dlin Tahr:ın:ı vasıl olmuş Me\·~lmln ilk ~erli Iilnıi 

1
. lazmınah kalıul etme~! \C rıli~ordu, Ce\·ahi nota bu iti. ve; hararetli bir ~ekilde karşılan.'' Dıkknt: Sinema l!J:52 modeli son sıstcm mikrofonik 
~dir: J."akat ihtillHın esıı· harla tahmin rılilıliijiııılrn hıırif mıştır. VOST ı ıes tertibnU~ le trchlz cdılmı~tır. 

1 aııı hu•u~unıla lıir fikir gorulmı1ş, bilhuı;n Mu aılılıl.'ın Gazctf'lcrin bilılirdiğlnP. görP., ~:=======================~ ıııııc varılm"4 olma ı ümit mıiukereH! imkan hırakmıısı nr. Srharht. lraıı'ın hugiınkil ık-
Ct ır, kıilüm rrlini bir parçn n111llmıs· tısadi durumu ıizerınde tetkik· 
~~h ,harta ı:rlf'n haberler, tır. Jlnttft b:ıtı Dalı nıahflllt•rl Jerclr hıılıınacak \'e han'ın iktı
~~ tk ın fnı;lliı • ,\nıerikan bir enle mA\a do~ru gidileceği· ırndi buhranına çarrlcr bulacak· 

kan bir rcd cernbı H· ni tahmin etmektrdlr. tır. 

!üTUNLAR ~~m~~oro@& 
cuMtiURIYET 
~ tnP.,. . .. 

il ~., IUSLlll\lA~IZ? 

~~than Felek cılllz in anı 
~. 1. olmak için 1'1il lüına. 
«tt- dılor 'e yazısıııa ti<İylc 

•Jıı P.d' 'll •Jor: 
I( adeın ki dine bu kadar 
~ U.nuz. Bu kadnr mutekl· 
q1 \; azifcmız yalnız dört re
t 

0
narnaz kılıp, hacca gitmek 

lırı l'tıc tutmaktan mı ibarct
det1 llu halka dınin asıl he· 

rıolan ahlak tC!kfımillunü, 
~1 lık his ,.e rnzıfclerının 
~ ce~ıınmcş;ini kim telkin c
tr lır? Eny 'iiı efendi· 
~1 et kursu şeyhlcn, ey her 
'ııı: !ekfıre kalkanlar ncrede-
tl ı. 

tijıe~ Unınıetln ferllerlnde ı::ö
~· ahlAk zUının mfıne\'i 

'tıı.., lllıletl bu yolda onlıırı 
'ıtıı~ \'e tr§ad etmlyenlere 

lfe' 
~ b r tarafta, hr.r \'C ile ile 

Olomobil kazalarından sonra deniı kaıaları ela çoğalınca: 

KARADA KAPLAN DI;NİZOE ASLAN' 
flf~/ ,ı11ı11 1 -------------------------

gdrüncn bütiın Garp Alcmınce 
mahlul olan bu hakikatler U
ıerınde bir türlü ittifak ede-'.~:ı~lka, cana kıymanın, ırza 

l:ııı tun, haram .}'emenin, mı) oruz.n 
"< e:ı~ın, yalancılığın, kotli· HÜRRiYET 

dir. Bıı salgın cemiyeti yıka
bılır. Kanundııkl inam re:ııısı 
orııya hükilm Uz kıılsın diye 
konmus değildır. Dar a~acı 
böyle adamlar için meydanla. 
ra mutlaka dikilmelidır ki 
ba~kalarının hc,·eiini kessin. ••d 

11 
llıl'nın, curnalcılığın, ha. 

~ fenalığını, dinen mez· 
~b Olduğunu anlotma:ranlar 
~ \ Ve in anlar katında uç 
~ : &UnahkArdırlar. Yalnız 

~arıııazırcyi yapanlar halkın 
tttııı etırıc 'e Alla hın mağh
~b~~ layık olanlardır.> 

~ ~'ti·· 

nin DER ALOIK 
Seılat l'!imni Gcncrnl Ridg. 

"a) 'ın, Korcdl' rhit olan l'İU· 
rl l'amir'in ailesine çlı;rk gon 
ôermrsinden b;ıhisle di.) nr ki: 

Artık ~eter! 

Türk kızının, kadınının bu 
topraklarda hlir yafamak hak 
kıdır. 

Onun ırzına, if!etine, hür. 
riyetinc göz koyan mel'iınun 
ise ya amak hakkı yoktur. 

Kız babaları, anaları, koca. 
ları kısas lstıyor!ı 

J ilın Sııııl) olnrmın naıorı dlkkntlnc 
16 lU • l\J tek l'crforn )onlu 

• • z 
Fılmimiz gclml •ır. 

Sultanhamanı ı;min Hey llnn No. G. 
Trll'foıı: 217':'3 l'A'l IU: 

.......... ııııiıııiıiliilliiıiıiiıiliııCıiiıiıim:m'!'.ıl!l!ml!llDlrD 

-- ~-----. --- . 

l\lıMrda General l\eclp tarafından kurulan kııhlnenl nüJeleri. Bnibakan ?\erip alakta sağdan J 

uçuııcUdur. 

ısıı•'da 

olarak 
kabın d . """ 

ıını 

f evkif edilenlerin sayısı 51 e yükseldi. 
bünyelerinde tasfiye için 30 günlük 

Siyasi partilere, 
mühlet verildi. 

Kahire, 9 (AP.) - Hiç ara
lıksız 8 saattir toplantı halinde 
bulunan :>eni l\Iısır kabınesi sa
baha karşı oturumuna MU de
rnm etmekte idı. 

JIUkOmetle yakın ilgisi bulu
nan çevreler Başbakan Necip \'e 
arkadaşlarının •hayati önemi o
lan• meseleleri mUzakert" fit. 
mekte olduklarını sö:> lemleler
clır. 

Ayni çevreler bu toplantının 
Mısır tarıhinde ~imdbe kadar 
kaydedilen en uzun kabine mü
zakeresi olduğunu söylemekte
dirler. 

Diğer taraftan \·erilen hıber
lere gore, dıin V:ıft partisine 
mrnsuo iki si~ :ıset adamı da tev
kif edilmi~tır. Bu surr.tle nazıır 
,ünundenberi te\'klf cclılenlerin 
ayısı 51 e .}'ıikselmiş bulunmak
tadır. 

1 Tümgeneral ~luhammed Ne
cip, siyasi partılcre kendi safla
rınd ç aslı bir iç temizlik yap. 
maları için bir ay miıhlet 'er
mi Ur. Ke.}'fh'et hu!lün Nerip 
ltablnesının DC!vlet Bakını Fet
hı Hıd\ n lan o.ıtrenllmlştlr Rıd 

van, bu konuda yl'ni bir kanım 
hazırlamakta oldu~unu 'e buna 
"orc partiler , tr&kllAtlarını .}'eni 
baştan go drn geçirmeleri için 
30 gllıı mbhlet verildiğini kay 
detmıstir. Bu mühletin sonunda 
Mısmn en yUk ek adli mercii 
olan De\ let Konseyi, bünyele
rinde iç temizlik yapmamış olan 
siyasi pnrtllcri feshedebilecek
tir. 

A r;ı1! tahıliôl belli nlôıı 
l\nhirc, 9 (A.A.) - Hakanlar 

Kurul unun r.eneral Necibin ba,. 
kanlığı altında dun gece ) aptığı ı 

i\lısırıla t" kir rôilf'nlı-rden 
Prrns Abbas Jlnliın 

MEVLID 
Sm•gili hayat arkadaşımız kıy 

metli aile reisimiz 'e aziı baba· 
mız 

Mısırda le\ldf edilenlerden Fuat Sr.raceddin (solda )\e Necip 
HllAli (soğda). 

toplantıda, bir şahsın sahip ola· modern bir demokrasi yaratmıf
bllece:i araz.iyi 200 feddan, yanı tı. 
takriben 100 hektar olarak tah- Necip, knrsılastığt f~in bu de-
dit etmi&tir. rece muazzam olmamasına rağ-

Blr İngiliz gazetesi l\eriple 1 men, Mısır lı:in ayni ~eyi yap:ı-
Atatilrkil muka)r~e edl)or bilir. Ama bunu ba~arabilmesl 

I d 9 
için hiç olmazsa AtatUrk kadar 

,on ra, (A P.) - l\luhafa. 
zakAr ·Daily l\lallo gazetesi l\lı- kuV\ctlı 'e mahir olması ieap 
sır meselesine ayırdığı hır baş- eder. Ataturk kendi lhtil6llni hiç 
:iBzıda şunları ka:ydetmektedir: bir ukit da~nnılmıyacak derece-

General Necip diktAt6rlUkle de EC'rt bir sekle ıokmamı§t1. 
ilgili idarelerin başvurdukları Cunku 0 htıdi elerl a.}arlaması
ullmane usullere fada eııplan-
mamektadır. Kemal AtatUrk. nı, herşeyln :ıamanını tesbit et-
bAtıl inanışlar !~inde batmakta me5inl bilen fevkalAde bir in· 
olan eski otokrasiden a~·dınlık ve sandı. 

-------- ---------- -

Türkiye 
30 

Acele ediniz: 

Bugün son gündür 

ank sı A. O. nın redi 
EYLOL 1952 

Kesidesine hazırlanınız 

Bu kesidede 

Para. Altın ve Kıvmetli Esva 
İkramivelerindcn maada 

BAHÇELi BiR EV de Vardır. 

KAZANANIN ARZUSUNA GÖRE KARŞILIÔINDA 

EViN BEDELi ÖDENiR. 

30 Evlıll 1952 ke~idesine istirak icin 
en c:cc 

10 EYLÜL 1952 AKŞAMINA KADAR . . . . 
TURKIYE KREDi BA KASI A. O. da 

il ÜSEYlN AP A YD l l\ 'ın 
nıhuna ithaf edılmek üzere, ve
fatının kırkıncı gUntine mOsadıI 
11/Eylül/1952 per~Pmbe gtınii I 
Nu ruosmani) e ca milnde öğle 
namnzını müteakıp, memleketi· 
mizin güzirle hafızları tarafından 

İSTANBUL 
BEYOGLU 
İZMİR 
ADA:\A 

BliyOk Postahıme karşısı 
tstiklal Caddesi No. 333 
Büyük Kardiçah han 
Özler cac.'ldesi 

150 Liralık bir hesap açınız 

Hesabınız \'arsa arttırınız. 
l',~.'\p TA HKF. u:urnt 

tı il ,1 Sabah, Tem' iz hlri.,· 
llıı~s \"ekilinin nutkundaki 

~l'\ıı lllahkeml'l!:'rinln lf'krar 
~•bı ~asına ılair ılıi iınrf'clrn 
bir l e bun1111 sntıhto kalan 
t, dlCdbir olıtıığunu &Ö.} lü.} ur 

.zannediyorum kt, Bayan 
Nurı Pamir'i şimdıye kadar 
kalbur ustii bir kimse :ıiyarct 
etmeyi dllşünmcdi. Demek bu 
~aslı kadının gözyı$1arını ısil. 
mek Rid~way'a na ipmi~. 

Bir insanın bUyUk insan ol. 
macı için ne lftzımdır? Ba11ln
rı para. bazıları rüthe, bazıla. 
rı mevki ıazımdır, drrler. Fa· 
kat bana kalırsa para dn, mcv 
ki de ,rutbe de en sonra ge. 
len ş:ırtlardır. Bü~ Uk odam 
olmanın ilk ~artı, General 
Rıdg'' ay gıbi, bir fchit Al
bayın dul karı mı ıi:> arel et· 
mcsıni bilebılmrktir. 

DÜNYA 

ŞÜİ'N 
Dıinkü Diln)a gazetesinde 

11 > ım \'ardı: 

TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. O. ) 
1Ifıhilcr, Kıır'nnı Kerim ve mev. 
lıdi şerif okunacaktır. Kendisi· 
ni sevenlerin \'c arzu edenlerin ı 
tcşrıfleri rica olunur. . .... ••••••••••••••••mll!!!!!!!llll!l•lll!I Eşi \ c Oğulları 1 · 

Yor ki· 
';\d • 

alet mekanizmamızın en 
ı e( 
:ıı O}& zır, csınde. mu\ akka· 
l dU ~n; oturan zatın bize e • 

:ııa ncelcrı, tekrar ısıtıp 
Ilı ı sından ziyade leni for. 
~clı~~r \c diı,aları temellndl'o 

hııa ecck çare 'c \'a~ıtnlar 
~a'eaını temenni ederdık.~ 

Ilı ide 11 bütün cJUsUncelrrl. 

iste onun için Genrral Rldg. 
"ay, mevkiınin adamı 'e At· 
lantık ordularının kendisıne 
insan olarak güvenilen Ba5ku. 
ma.,danıdır .• 

SON POSTA trınd tererlrlüt wı bir nev• 
~ •• l' e sayma \'3Zİ) eti var. 
"ııo~~ ~u. ferdin hlirri) eti. de· 
ı le dsının emnbrti bahsi de l'F.TER 
·~ k(jl'ğıl mi? Tanzimattnn füdiııırnt Ekrem Tallı Sarı. 

llıaıb 5ur srnc sonra da hfıld; ) rr dna)eli müıın~ehr.11 ı~ 
lııuu~at hürri~ eti, ~ahsın ma. kadınlara ~ nınlan taarruılır· 

l'ıı ta~~· fıkir serbestli ı na· dan bahisle dl or İıi: 
oruıanır diye konuşup du- •Bunun ne yapıp yapıp 6-

. Fakat bu basit gibi nüne getmek lAzımdır .. Elzem 

Turgutludan diln gelen bir 
ll"lgrnfo göre bir demokratlar 
toplantısında bulunanlar Ağa. 
oğlundan eunlerı istemişler: 

l - E~kl yazı ile okutmak, 
2 - Güzellik Kralir;e,,i seç

tırnıemck, 

3 - ıVatanı gazetesini ka. 
patmak. 

İranda Kfı§an!'nin istedik
leri! 

* Turgutludan ewelki gUn 
gelen bir telgrafa gore ~!ısır. 
dan gelen bir \'Aize, bizım 
müftlİ izin \'ermiş, O da cami 
cımi ı;ezerrk Ataturk inkı. 
!Apluına Ö\•mU~! 

Bu da Kahiredeki Hudey
bl'nın misyoneri! 

Asayls berkemıll 

,_,,. ........ ....i ......................... -.. ........ -=---------------------

------- - ----

• 

• 
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O/mor/an eYvel ... 

Muhtehf" mor/eller 
mevC'vtf 1.1r. 

• 
ODER vo ş 

P & H ÜSTÜN EVSAFINDAN 

BAZILARI 

I 

• Soğulc iılcnmıı holııo çelıkten v 
tomomıle koynolclonmıı yopı. 

• Tem traktör tipi paletler. 

• Sarsıntmı ldrolılc kontrol. 

l NDA MODER TEÇHİZAT 

Bütün dünyada, P & H Ekskavaför.lert 

yol yapımı masraflarını azaltmaktadır. 

Daha büyük muvazeneleri ve kazma 

kudretlerile bu ekskavatörler, · sürat- 1 

\erile yol yapımını ucuzlatmaktadır. 

Bunları gördüğünüz her yerde mü

teahhit veya inşaat makamlarının yol 

parasını en iyi şekilde kullandıklarına 

siz de i nanacaksınız. P & H mümessil· 

\eri size tam malumat verebilir. Siz 

de P & H hakkında izahat isteyiniz. f 

DAHA iYi YOLLAR iLE DAHA \YI HAYAT HVIYHI 

-

HARNISCHFEGER 
CORPORATION 

MILWA.UKU 14 , WISCOHSIH . U. S. A. 
Teıh Tonhi 1884 

Türkiye Umumi Müme•slli : 

TAT K O OTOMOBİL, LASTİK ve MAKİNA TİCARETİ T. A. Ş, 
Taksim Bahçesi karşısı No. 35 

1elefon: 82240. 82249 Telgraf adresi: T~TKO - lstanbul 

~-.ev~~ 
.. C.Ut\.lM • c.aa•..al t U d .. ,. ... ., , ._,. ... • 11l'tCfıl,... H\t I~ nlıilCll CfNl9 

imtiyaı sahibi : SİNAS KOULJ:: .!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!l!!~ıutııı 
Ne riyalı rtilen idare eden 1 
Yaz.ı hleri Iesul Müdürü 

IELill i'ESER 
(\1ATAN) Gazetecilik çe t atba. 

acılık 1'. . Ş. - l tanbuJ 
YATAN 11.L\TBAASI 

iyi ma l ın reklama ihtiyacı yoktur 
• 

Tuvalet S ABUNLAR 1 

JM O .. A N 

t mlz b z 
krııiyorum 

Beni bir şey anlamıyor ıannediyorlar. 
Halbuki son zama nlara kadar anne· 
min beni kirli bezler içinde bırttktığının 

farkındayım. 

Bir kac; günd ür annetn bezleriml ıık sık değiıtiriyor. Ben 
de çok rahatlıyorum !.. Anladığ ıma göre babam eve bir 
HOOVER c;ama~ır makinesi olmıı . HOOVER' le o kodar 

çabuk ve 
0

temiz y ıkonıyormuı ki !. 

ELEKT RiKLi ÇAMAŞIR MAKINASI 

AYDA 25 LiRA TAKSİTL E SATIL IR 

MATAŞ TİCAR ET T. A. $. 

K u llanıhn~ını şirketımizde 

ve HOOVER bayilerinde 

görebilirsıniz. 

GALA T A TA HİR HAN 

UMAY müessesesinde taksitle verilir Sirkeci 
·--~~~·~~------~~--~--___-/" 

{==-n:--=---------------------------s--1 

VATAN 
lLAN Fl V ATLARJ 

Baslık maktu 25.-
2 nc.ı sayfa santiml 4.50 
s üncü • • 4.-
4 üncü 1 • 3,-
tl1n sayfası • 2,50 

1
, . ' 

Bir Doktor Aranıyor 

1 

Klinikte çalışmıs bir Ba
yan Doktora ihtiyaç Yardır. 
Taliplerin Şi~li Pakize i. 
Tarzi Doğumevine müra
caatları. 

Z AY i 
Mahkeme. icra, tapu, 973279 numaralı nütus cüzda· 
noter illıı.lan santimi 2,SO nımı kaybettim. Yenisini alaca· 

10 EYLÜL AKŞAMINA KADAR ZiRAAT 
BANKALARINDA 150 LIRALIK VADESiZ, 
VEYA 250 LiRALIK EN AZ 3AY VADELİ BiR 
TASARRUF HESABI AÇTIRIRSANIZ 27 EKiM 
iKRAMiYE ÇEKİLİŞiN E KA TILABiliRSINiZ 

Bu Çekilişteki ikramiyeler : 

lSTANBULDA, GÖZTEPEDE BÜTÜN 

KONFORU HAiZ 

( BiRi TEK, DiGERi iKi KATLI ) 

Tan 
li Tane 
O Tane 

10, O Lira 
1,000 Lira 

aOO Lira 

1 

.J 
ğımdan eskisinin hükmü yoktuı· 

~~~~~~~~~~---- Türkan Tanıer 4 
TAKSIM . · ÖZEL ~;;;;;;~~~;;~;;~·~~ff~Ş~AN~T~A~~~-·~o~z~E~L~~~~~~~m~~~.l~~~~~~~~.ıı 

r Dr. Fethi ÖkteınG1 

GÜNDÜZLÜ 

YUVA · iLK - KIZ · ERKEK 
Muadeleti tudikli 

Kayıdlara başlanmı~tır. Eski öğrenciler, 15 l~ylüle ka
dar kayıdların ı yenilemedikleri takdırde ,yenı müracaatlcr 

kabul edilecektir. 
Müracaat: Her gün 9 • 17 arasında yapılır. Telefon: 40181 

Tırnak Cilôsı'nm 
süslcdigi ihirli eller, dünyJyı 

kucaklıyor. 

ViZ- ZAN -DE 
ru·nat. Cila ı kalite bak.ım ı 1da ı 
emsalinin en mükemmeli, :;on 
moda ren\.: çc'jidi ile her ır·,· l.c 
en uygunu, ıari f şişeı.i ile dün 

)'aca beğenil en ve aran ılan 
bir ciladır. 

Ş UBESl 

YUVA . iLK . KIZ. ERKEK· YATILI • YATISIZ 
Yeni açılan yatılı kısmında ö[:rcnci kayıdlarına, 4 Eylül per
~cmbe gUnU ba~lanacaktır. M :ı hdud yatılı öğrenci alınacağından 

acele cdilmclidır. 
l\lürnc:ınt : ller gün ti 17 arasında yapılır Telefon: 40181 

l\işant:ış ı Tcşvikıye Caddesi ~o. 135. 
Olobıı senisi \·ardır 

Her cczahanrde bulunur Net 
100 gramlık kutu u 350 kuruş. 
tur. P. K. 301 fstanbul. 

30 Senede 460000 Kadın 
Woman's iııslitudc of tloıııestic art:; and sci'cncc~ 

Kadın Uiçki . I>ikiş I~nstilihiiııün Kolay l\lctodlanndan 
fa, dalandı 

i ,. . ş 
YURDU 

Bu metodları tatbık etmektedir. Az öğren<!i alır.' İyi yeliş 
tırı r. l\l :ıariftcn tac;dikli d ıploma \'erilir. Kayıtlar başladı 
1\ıiı.ıı;.1 r<>•l fo;ıikhal ~ ut. :\o. 139 (Parm:ıkkauı> Tel: 43430 

ı. ci sınıf dahlti)'C 
mütehassısı 

Elektro Kardiografİ 
.Floroskopi ~9 

Aınerikada ihtisasını ~!fi' 
mıştır. Hastalarını, ı; ııer 
den evvel ve sonra c 
gün Beyo(:lu Konak ot

5
0' 

1 
karsısında Su terazisi dt 
kak No. 26 da kabul e 
Telefon: No. 40391. _____ ...... 

i LAN 
l\Iali bir Müessese 11~~ 

ve taşra şubeleri için c 
Fakültesi veya Yüksek 'l'~ 
ve Ekonomi mektebi (111· 
memur namzedi alacaktır· fı 
lilerin a...kerlik görevini r 
\'apmıs olmaları şarttır. JJ~ıı! 
tu pla İstanbul posta tlf 
( 181) numaraya milra~ , 

SATILIK OTOMOSll 
llususide kullanılmı~. r.ı, 
kilometre yapmış, ço1' O' 
miz vaziyette 4 ıastılli : 
ccddel daha rektifiye il" 
mcmlş - 7 bin liraya 

BUICK Satılıktır· t1 

\lürac:ıat: Faik Pasa GJ 
jı , Faik Pasa ~okak Be'·o 

--·---~~ 
- B.\NKA /. I 
.. üç aylık meslek dergi~ 
Uçüncü yılına gil'Cll ı 
meslek dergisinin (9 ~ ot 
cu sayıları zengin nıu11 

rccatla çıkmıştır. 

SATIŞ YERLERl : 

lstanbul: Üniversite , 
Ankara: Haşet. Cank~) I' 
.\dana: lsmail Polisçı 
t:ıbevlerl. 
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Aradaki sebebi 
(V• -NQ) Akfam'da 3aıdığı bir fıkrada bütun Ortadoğu 

lllenıleketle.rl onunda, sabahleyin iıe baılamak husu
~da, bizim hr.pslnden geri olduğumıııdan bahsediyor. Şe\'
IJ.tt 1tado bu mevzuu ele alarak her1:un dört ı;aat ''akit kaybet-
lhııız1 ısöyluyor ''e su hiikme nnror: Her &ahah ,.e hr.r ak
;~ lı ıamanındın Jıaybettlğimlz: lkl~erden dört saat yok mu? 

1'
1e ınıımur 'e ınüreHeh memleketlerle Türkl e anısındaki 

bltk bıtndan do~uyor \C onlann dalma önde olmalarının scbe-
l hudur. · 

b A)ni hükümde lılrle en iki arlı arkadasın mütnleasına 
btb de ı~tırak ederim. Hakikaten biz: sabahlan l5c pek geç 

\' A l A N 5 

.cllL------... 8~~ Beş kişi öldü bir kişi de yaralandı Bir kan 
] Sabahattin Bev_ Hun .. , J{ııh ı"'"''"'n I . 

oca 

•• 
V çii11eii c11 ıe1•11asyo11a l 

basketbol tııı•ııııvas1 
Önümüzdeki pazar gecesi baş. İdareci: Blnbası Xuri Fırat. 

lıyacak olan üı,;ünctl enternasyo· Atletler: 
nal basketbol turnuvasına isti· Fahrettin Cebeci: 100 metre. 
rAk eelecek takımlardan tranın 

1 
Doğan Acarbay: 200, 400, 400 

lar çarşamba glln!i, Fransızlar M. engelli. 
cuma gecesi hava yollyle, A vus· Necdet Eşim: 110 metre en· 
tıırya takımı da cuma sabahı ı;:elli. 
~emplon ile Eehrimlze gelecek· Ekrem Koçak: 800, 1500 met· 
!erdir. re. 
Diğer taraftan turnuvaya işti· Cahlt bnel: 5000 metre. 

Balıkesir, g - Buı:ün şehrl-ı birini tabanca ile öldUrmüstür. V erme 
<Baıı 1. elde) miıde olilmle netir.elencn ikt ka· Şambayadı ko)Unden V~~sel r ,

1 
• 

mıicadelelerde bulunmasına ra • ıa, bir intihar \e b r çocuk öl· Yılmaz, yanında amcaıadesı ol· ~'l mı or 'ar 
men, talihin fok acı bir cilvesi dUrme vakası olmuştur. duğu halde bu sabah 6ehrımıze 

1 
e&etl atarak. hanedanın bir men- Şofor HUsamettin Tanrıö\'er pamuk getirmie , e pamuğunu ı En elkl ı:ece, kiracıları tara
ıubu ınfatıyle muamele görmü5, ldaresındcki Çardak belediyesi· sattıktan sonra birine olan bor· fındnn tehdit C'dılen Cevat Torun 
1923 de '.\·urt haririnf' tıkınlmış- ne aıt 4 plAkalı traktör, fehrl- cunu ödemek üzere Handan ma· I 'e Emel Torun i imlerindeki ~a
tır. 23 yıl müddtt hir İsviçre kö- miz: civannda Kesirven köyün· hallcsine gitmiştir. Burada ıs 1 rJ koca, korkularından evlerıne 
yünch> ('Ok ~Hdlti. u~runa bütıin den 6 nslarında Recebe çarpa· yaşlarında olan köylilsU Sırrı ile ı drinemcyırı. geceyi Emniyet mıl
bir ömür \'ıtkfeftlll ntanınlfıın rak ölüinüne sebep olmuştur. kıırşılaşmış, Sırrı. yanında taşı· dUrlul!ıinün iinlınde t"Çirmek 
kovulmının elemini çrkmiş. fakat Manyasın Eskitatar kiıyUndcn dı~ı tabancasrnı çekerek d"rhal surntı~ le sabah lamı lıırdır. 
kend l~inp yıpılın halmılı'<lıır- İbrahim Ölkan, TaUıt Bozkay I· ateş etmiş ,.e \'cıyselt üç kur· 1 . Yaptığımız tahkikata. gôre M-
dın mlllrff mes'ul tutmığa ruı dareslndekı traktör römorkuna ıunla ~ cıre sermiştir. 1 dı C'nın laf ılAtı ş!Medır: 
olmam ı s, bütiin düşiinrelerini ve binmek isterken düşmüs , e ara Hadisenin bir kan ı;ütme ~·U· F.mcl Torun, koca ı i tanbulda 
dllf'klerini mtmlf:k.-tin iyiliğine ya sıkışarak feci ~ekilde blmU§· zUnden ,·ukua geldiği, katılın bulunmııdıl!ı hır sırada, sa~ıbl 
Vf' sud.-tin.- hı rrtmlştlr. tllr babası olan Veli GulsümUn bc, I nld ıklıırı Sakızağacı radd11sınde 

Butün l'ıbııbaltin Titr, bir Samlı bucağı Toydelen köyUn- ay evvel Veysel Yılmaz ailesincı ı ki Zu~~ilt apartımanının bir o-
~lılorıtL Baska Ortndoğu memlekctlerlnıle ı;aat ) edide her 

t.raı arıktır, herkes 1 inin bac;ındadır. Birkaç ay ewel Yuna
~aııa ~aptığımn ttyahat esnasında bu saatte okağa çıkarak 
d Postal aradıAımır zamsn kartpostalCJ)1, sert sakalı yiizfin-
tb kendisi tıras olamı~nrak berber ıırııyan bir arkada5 ber

htrıerı atık buldu. nlzdc bıı saatte arık bir tek dükkan yok
lıır. 

rôk edecek milli baskethol ta· Abdullah Gökpınar: 5000 met· 

1 

kımımız da diln seçilmiştir. re. 
Seçilen oyuncular şunlardır: Xuri Turan: Gülle, disk. 
fehmet Ali Yalım (kaptan), Muzaffer tskender: Çekiç. 

ıvuı: bmik hıllndt nihayet vn- den Zehra i~mind" 35 ~asların· mensup biri tarafından öldurul· da ını cı\Brda Arap namıvle msı
tınını klv11$mU5 bulunuyor. Bir da ,.e üç çocuk annesi dul hır me~inden cına~etın ışlendığı an-1 rıırı Hıl cıyının ada mi.arından iki 
ırnı: kemik nımı giinO \'ıtan kadın, kendini ahırda iple asa· !aşılmıştır. Tahkıkat ~ apıldıkUın I kı ~e kır ya 'f'rmı tır. Zamanla 
tnınaklırına ııömüle<'t'!ktlr. C.ö- rak intihar etmi5tir. sonra suçUstu mahkeme ine sC\'· eve ırtp cıı anı rın &aym 15 -
mülılü~ü yr.rin llürriyr.tlebediye Merkez kazanın Küpeler kö· kcdılen sanık, dokuz ~ ıl ikı a) "O .> i .ı;<'çti"i ~ıhi kiracılar. hak-

~ 6evket Rado bizde saat ılokuıda 1 e başlandığından bahse
~ or, Bu hüküm resmi daireler için doğrudur (onlarda da do· 

ı lll hu~uk haltA onda ı;clenler çoktur ya~) Fakat tlcarethanc-

Yalçın Granit. Sadi Gülçelik, Ruhi Sarıalp: Oç adım. 

l
Cemıl Se\'in, Sar.it SeldUz. ~e· Suphi Ural: Tek adım. 
iat Diyarbakırlı. Ayhan Demir, Milnir Köseoğlu: Sırıkla atla· 
Güney Ulme. Yüksel Alkan, Tu 
ren Tezel, HBşim Tankut, Yal· 

Tf'pesi olmısı, urun )ılları ılol- yünden Arife adında gtnç bır hapse mahkOm <'dılmi;jtir. ı ıarı olmadı ı haldı> apartıma~ın 
duran hRk~ıılıklann bir tamiri kadın. kucağında dort gUnllik ö- Konyada ha ka hır od ını da gal ctmış-
yer.inl'! ıreçrr. ıu bir çocukla sa\'cılığa mllraca- Konya, 9 (Hususi) - Ilgından !erdir. Bu 'ıı1ıHt k '\' ısında· 

Ö)·le umınm ki Türk ~ençliJI, atta bulunmuş ,e çocuğun anne· gece Konya)a gelmekte olan bir •- Eunwden cı~ın.• dıyen 
t.ı~ , 
'"I çotu ancak ondan sonra l~e haor ntlyettedlr. Bu suretle 

labahley!n iki değil, Uç saat geç kolıyoruı. 
Aksamları tıe ı;on \'etnıe, ~a111 pazarın kapanma saati 

011 dokıudur. Fakat ortalık kararınca işini tatil edenler, dilkkl
'1.ıı.ı kapayanlar pek çoktur. Bu suretle de ha) il nklt kaybedl
torıız. 

Asırlarta müddet llınıal edilml bir memleketiz. Kaybet
ltthnıı umanı telAfl etmek için çalışmak, geceyi gündüz ka
~a): çok çalı~mak ınecburiyetlnde~iz. Vaziyet böyle iken ise 
C'Ç haclar \e dıikkfınımm erken kaparsak refah seviyesi yuk
ltk • 

nıemleketlere nasıl yetlsebillrlı'! 

Se\ket Rado'nıın söylediği çok doğrudur: Mamur \'e mU
~ffeh nıemleketlerle Türl!I •e arasındaki fark hergün kaybet
lithıııı saatlerden ileri ı;ell~or. Bu kayıp deYam ettikçe onlara 
l'etışnıenılze lmkin )'oktur. 

Eniı Ta h sin Til 

Mc Ghee, 
klübünde 

dün Pervane 
konuştu 

ı.:c <Ba51 1 incide) tlsadiyat üzerine kurulacağından 
ttt .\ıııerika ırasında deniz tica. devletin kendisinin teşebbüsü e
~oıııe daha sıkı bağlar ku- le alması lliz:umlu tellkki edil
~ sını hedef tutan Amerikalı miştl. 

Ciriardan müteşekkildir. DUn Son senelerde Türkiye yeni 
\ot ~lantıda, lıtanbuldaki Tlir'k bir iktısadl inkişaf safhasına, ik
~ ·"llertkalı i& adamları bulun tısndi serbestliğin artması \'e ik
t'~f.:ar _ve Birleşik Amerika bil· tısadl faaliyetin s;cnlşlemesl ~ar
~ b~Çısi George 'Mc. Ghee mü. hasına geçmiştir. Evvelce atılan 
lf ır konuşma yapmıştır, adımlar olmasaydı Türklyede bu 
, c Ghee demiştir ki: safhaya erişilcmiyeceğini izah 

~ij!ürkiye nezdlndeki Amerikan edenleri dinledim. 
t~~ıık elçisi olarak, Türk Ame. MUhlm olnn nokta TUrklyenln 
I;.:~ ticari münasebetlerinin ge. bugün siyaseti sanayi, ticaret ve 
~lltllnıesı hususunda duyduğu- bankacılıktaki hUkCımet kontro
lıt tiAkayı ben de paylaşırım. lUnU gcnişletme}t yerine azalt. 
lııe~~ccar olarak kar51laştığımız: mak ohm nadir memleketlerden 
~ eleri anladığımı zannediyo biri oluşudur.• 
~ ve hem mcmleketimlz:ln Büylik elçi şimdi, Türltlyrnln 
>t1ıı1 de Tilrklyenln lktisadl ha· dnhn fnzln şahst teşebbüse dön· 
l!fı_-l yaptığınız iştiraki takdir me imkAnlan olduğuna göre 
'Prunı. memleketin yeni iktı~adl çığırı 

b• 1caretınlzi yaparken, dünya. kendi~i ve 'Iı.irkiyedekl hususi 
~ lçınde bulunduğu bu krizli tr.şebbllcUn genişlemrsine iştirak 
~ı'?lda lıtilletle.rarası gayeleri- eden, Türk veya yabancı eahıclar 

lllıı elde etmek istiyorsak çok lçln • bilyilk menfaatler• ''adet
~ ili olan her iki memleketin mektedir. diyerek sözlerine §ÖY· 
tııu adı kuvvetinin gell5mesinc le devam etmiştir: 
t~hfııı ttıikyasta i~irllk edlyorsu •- Şahsi teşcbbU~ iktısadi in· 
ıı' kişaf için lilzumhı mu~arrik km• 

d! c Chee, son bir kaç yıl lı;in. \eti. temin etmcktedır. Bunun, 
ı~c:Ububat, madenler ve sair Ih l kullanılabildiği yerd~ gen!şleyen 
~a/' Yol inşa programı ve sair bir lktısadiyatın gelışmesı için 
~ eierin gelişmesine temas et e§I yoktur.• 
ll ir. BOyük eki le Ghl'e, ı;fülerlnl 

ltdJ 11Yllk Elçi gel15en Tilrk iktl· bitirirken TUrk hUkOmetlnln, hıı 
ııı Yatını e:dinamikıı olarak tav sust te~ebbU Un Türkiye ile Bir-

'derek demiştir ki: le Ik Amerika arasındaki milna-
ı~}illf us kesafetinde yılda tak· s betlerde mUhim bir rol oynıya
t:ı:n Yüzde iki nlsbctindc bir cağı çığır lı;in asli temelleri at
tq 1 "ardır. 1948 fiyatlarını e. tığını söylemi§tir. 
t1~0larak kabul edersek milli 
~<t senede takriben yüzde 7 ( H p 
ııt :rıs göstermekt~dir ve 1050 • 1 1 

~· de yilıde 14 bir artış gös-
llu ısur. 
tı. artış nlsbeu--b;r. 

b,,:'ii bir ., yerde yüksek 
~ nlsbet olarak kabul 
bı: 1 · ıeso.:n artışı, da ha olgun 
b~ıı:tısaııı inkişaf safh8stnda 
~-ıııı an büyük bir savunma prog 
l~da~atblk eden Hirleşik Ameri· 
b~ l nisbetle mukayese cdıle· 

~~~ inkişafın bUtün şerefi Tilrk 
~ ıııııdır. Bunlar memleketleri 
~! e~lctisadt lmkAnlarından istifa 
~~ d ebıımek için çok çalıştılar. 
ltt~ e bu inkişaf esnastnda Tür 
~ Yardım edebilmekten ı;ok 
'l'Q unuz. 
~rlc dostlarımın da askeri, 
tı:ı14dl \•e kültUrcl sahalarda 
.\ıı;e 1 açıkça belli olan Türk • 
t~ rıltan ortaklığının sağlam ve 
~4d~k tenıeııerc istinat ettiği eek 
~ Uıni kanaatimi payla5tıkları. 
{o~~t ederim, Bu asil kuvvet 
~t~ı iledir ki TUrk Amerikan 
o~ıı tnünasebetleri lle alAkalı 
~ltt~\e fahsl teıcbbUs fikrl lle 
~ltrıı et eden sizler istikbale alt 
)or, 8llnııı emniyetle yapabili· 
6ı llııuı:. 
~ o:ıdikı gidiş, Tilrk milletinin 
l•rtı ·000 milyonluk bir nUiusa 
~. Yenın milli kaynakla~ının 
~:~f etıirıldiğl ıaman kifayet 
~ !ııa te iüçIUk çekml)ecdi bir 
~tte~·dotru geliımesinl göster 
>~Ilı ır. O \'akit Türkiye diln· 
lıııııetıbUyUk milstahsll ve tüccar 
lııtt~ı erı arısında yüksek bir 

ı:ı 1 l&ıaı edecektir. 

Yıldö ümünü 
Dün kutladı 

cnası ı. ddPl 
GUlek ve dııha birçok eski C. 11. 
P. Bakanları ve parti ileri ge
lenleri haı.ır bulunmuştur. İstan
bul İl ba~kanı İlhami Sancar, bu 
vt'sile ile yaptV:ı konuşmasında, 
gunün mAnasını n C. JI. P. nin 
\·anna olan güvenini belirtmiş
tir. 

c. H. P. genel sekreteri Ka-
ım Giilek de, 29 uncu yıldpnü

münün hareketli \'e heyecanlı 
bir şekilde kutlanmasını ou şe
kilde izah etmiştir: 
•- :Muhalefette gittikte kuv

vetlcınlvoruz. Muhalefet \'azire
mizl ~illet \'azifesl olarak yapı
)'Oruz. Bunu milletimiz önt:nde 
bıı 6f'kilde bellrtmcği faydalı 
bulduk. Kutlama törenini. Anka
rada dört ayda bir toplanan pıır
tl meclisi karar altınn almıe olup 
bugün memleketin her tarafın
daki parti tcskilAtında kutlama 
lörenlt'ri yapılmaktadır. 

Çiçekler \'e bayraklarla dona
tılmış olan c. H. P. İstanbul İl 
binası dün hareketli ve heyecan
lı bir gUn yaşamı~. törenin deva
mı müddetince marşlar ve klasik 
batı musikisinden parçalar ça
lınmış Ye mlsafirler zengin bir 
büfede ağırlanmışlardır. Partll•· 
!er bilfthare Taksim Abldetlne gl 
derek çelenk koymuşlardır. 

Tuna'da 90 yolcu 

boğuldu 
\ >il lk ı:Unlerde AtatOrkUn \'e 
~~ tı~ l\Iıllet Meclisinin karşısı. 
1,~•ııı •n iktisadi meseleleri art
~·~ı•r TUrkiyenln modern ik Belgrad, 9 (/'ı..A.) - Emniyet 
qıı rtı lııkisafının ilk ufhası o. MUdilrlüğUnden bildirildiğine go 
"t111 b~lllleket iktisadlyatına kuv re Belgraddan Zemuna gitmekte t dah :r unsur olarak dc\'letçill· olan bir yolcu vapuru birdenbire 
ıt~1 ı etmenin niçin elzem te ı;ıkan fırtına ~·UzUnden batmıs ve 
~e. lıeedıldif:ini anlarlar. Tilrki. ocı ~ofcu boğulmu&tur. 
h-.:•r lll ınemleket hem de şa. 1 Vapur batmadan e\•\'el. suya 
~!?ı b Olarak, sermayesizdl. Mo- atılan diğer 30 ~olcu da, sahilden 
~ le ır devlet için lllzumlu sı· hftdıse mahalline yetisen sandal-

llleller o zamanki zu;al ik 1 hır tarafından kurtarılmıı;tır, 

tın Okaya, Altan Dinçer, Asop 
Kırmızıyan, Erdoğan Partener. 

Ordu atletlerimiz: 

Kope n hag' a g itti 
Ankara 9 (A.A.) - Kopen· 

ha~'da yapılacak nlan ordular 
arası atletizm müsabakasına ka· 
tılacak Türk ordu atletleri bu· 
gün saat 8 30 da askeri uçakla 
hareket etmişlerdir. 

Ordu atletızm kafılemlz: 2 I· 
darer.i \'e 11 atletten te~ekkill 
etmiştir. 

Gidenlerin adları aşağıdadır: 
Kafile haşkanı: Kurmay bin· 

başı Şinasi O•ma. 

Sovyetler yeni bir 
Sulh taarruzu 
Hazırlıyor 

J.ufff4tıd P~uı 

Nevyork 9 - Sovyet hariciye. 
sinde son günlerde geniş ölçüde 
deği5iklikler olmuş ve yabancı 
ml'mleketlerde nüfuzlu temsilci
lerin bir kısmı merkeı.e ahnmıs· 
tır. Bu arada Dışişleri Bakanı 
Andrei Vlsclnsky'nln değişme· 
sine de intizar edilmektedir. Ba 
tılı çevreler bu değişmelerin, 
So\-ye!ler tarafından girişilecek 
yeni bir sulh taarruzuna hazırlık 
mahiyetinde oldu~u kanaatinde· 
dirler. 

So\'ye!ler şimdi, daha 1iyade 
Uzakdoğu ve Japonya ile ilgi· 
lcnmektedlrlcr. Bununla b~ra· 
bcr Batıya karşı alakıılarını da 
ek•iltmenılşlerdlr. Bu bakımdan 
beklenen taarruzun iki cepheli 
olması muhtemeldir. 

Sovyetlerln şimdiye kadar gi· 
rietikleri sulh taarruz:larında gilt 
tükleri gaye; hem suihUn mU· 
dafil gbrünmek, hem de yayıl· 
ma hareketlerini maskelemekti. 
Bu suretle Batılı de\·Ietlerin lk· 
lısRdl durumlarında bir ııarsıl· 
ma olacak \'e bundan komilnlzm 
faydalnnncaktı. 

Sovyetlerin şimdi hazırladık· 
lıırı sulh taarruzunun gayesi ise, 
Batıda lktısadt buhranların ~art 
!arını yaratmak, Moskovanın nü· 
ruz ve tesir sahn~ını genişlet· 
mek, Ru~yayı iktısaden kalkın· 
dırmak için lfüıımlu vakti ka· 
zanmık ve boylelikle Batının sı· 
nal kudretine yaklaşmak &eklin· 
de tefsir ve hUllsa edilmekle· 
dir. 

GI. Ridgway 
Ağn' da 

< Bası 1 lndde) 
Rldgway Tuıluca'da 

Tuzluca, 9 (A.A.) - Genernl 
Ridgway bugün öğle tileri Tuz:
lucava muvasalat etmiştir. ?ıtül· 
kf v~ askeri erkAn tarafından kar 
eılanan general halka hltnp ede
rek: •Tuzluca Tilrklyenln bir 
parçası olduğu gibi bizim de bir 
parçamu:dır• demiştir. 

General Rldgway halkın tr.za. 
hUratı arasında Iğdıra hareket 
etmi tir. 

ma. 
futbol dünya tampiyo-

nası lsviçrede yapılıyor 
Paslr, 9 CA P.) - Mıllf'tlera. 

rası futbol federasyonu bu,ün 
1954 futbol dilnya famriyonJuğu 
maçlarının fs,·içrede yapılmasını 
kararlaştırmıştır. Maçlar muhtt· 
melen haz:iran sonunda başlıya. 
caktır. 

Zatopek binbaıı oldu 
Viyana D (A.P.) - Komünist 

CekoslO\'llK hükumeti Helsinkl 
Olimpiyatlarında büyük muvaf· 
fakiyetler kazanıın mukııvemtt 
knşucusu Emil Zııtrıpek'i binba· 
fılığa terfi ettlrmiştlr. 

Sarıyer cinayeti 
Tahkikatı henüz 

vermedi 
Üç gün lince Sarıyeror., Se

vim Ba•av leminde gUzel bir kı
zın feci bir şekilde öldürülmesi 
ve para ının ıılınmnsıylp netice
lenen clnayl'tin failleri hPnUz 
bulunamnmı$1ır. Emniyet İkincı 
Şube müdürü Necdet U~ur ı·e 
Cinayet .Muası memurları dUn 
gece geç \'akte kadar hfırlise ye
rinde tetkiklerde bulunmuşlar
dır. 

Genç kıza alt gö7.1Uk ve aynıı
ılnki parmak hl<'rl tl'shit eelil
miştlr. Se\'fme milleaddit kim
~elrr tarafınrlıın cinayet s;:ünü te
cavilı edilniğl tcshit edilmi~tir. 
Ayrıca gö~siinelf' ~hıara yanıkla
rı bulıınmaktadır. Cinayetin fa. 
illerinin hulunnıası !cin sar!edl
len gayretlere rağmen en ufa!.: 
bir fpucu ele ~eçlrmek milmkün 
olamamıstır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

S~bahıttln Rf'~ in idealist bir 51 Cevriye, babası Hüseyin tara· otomobılin eoforu ile muavini, '~nrtıman ahıplerının lddıasına 
Turk ntansr.vl'rl 5ı rıtıyle Yarım fından öldurlildUğılnü iddia et· dıreksiyon basında uyuyakalmı • ı;lire: 
ıı~ ır ~l'ldıır df'n m ed.-n müraıle-1 miştir. Hadise tahkik edilmekte- ı 1ıırdır. Uyku halinde bir mlidde• ! • - ~ııra vr,.iı-cnlz cıkarız • 
lr lrrın f' ı!Akını kalmayıır.ıık, dir. direksiyon kendi seyrine kapıla- tel lıfi ıle l ıır •la nıı tardır. Fa-
urak ıtörlişl ü ilim aıtamını karşı Adanada rak gitm\ı=se de az sonra otomo· ı kat para al mıyacaklarını anla-
snn \'ııffr.1'lnl ynl nl'! getlrl'!cek- Adana, 9 (Hususi~ _ Bu sa- bıl )Ol kenarına dcHılmıştir. Şo- van Arap Hı evin 'c arkadaşfa. 
tir. Memlt kr.lte yeni Yrnl Saba- hah şehrimizde kan gUtme yU· for bir muCJze kabllındcın kur· rı, ev hlpl rini t hlhe fıkrln
hattln Beyll'rin ~ .-t1$mesl ,.e re- zunden bir cinayet islenmiş. 18 tulmue. muavınl de hahf suret· den 'an:cı~irrıf'>k için tl'hdit et
ruıtll mücaıl r.ll'l rre glrlsııbll- ·astarında Sırrı GillsUm adında k yaralanmıştır. Otomobıl tama mc e ba lamı !ardır ~orı defa 
mf'sl için höylr in anlara karşı, bir genç, Veysel Yılmaz adında men hasara u~ramı5tır. C'V\el i l'C<' ö1umh.• t<'hdit cdılPn 
urun )'ı llar ~nnra ntııun . takıllr r-v saJılpl ri R ..:o lu Emrıiyct 
,.«' saygı göstnilmr t linmdır. Bolu Valisinin bir Dünyanın en ihtiyar 1 \rıırlı ne m ırac at ctmiskrse 
l 'oksa ldtalir.mln dlkl'nli ,.ollnrı- mektubu adam ı Moloz.yada de orad ., aldı! tarı cnarıa d1 
na tınnınmı~ı bir haz dl •e ka- tatmın ı>lmadı~ !arından Emni-
bul edenler bol bol ıuhur ede- Bolu Valı!i ihsan Ecemiş im- Singapore, 9 (A.P.) - 160 va· vct mudlirlllğiln(' mllra('sat e>tmış 
meı. zasıyle bir tııvzıh telgrafı aldık. litnda olduğunu iddia eden En· Jnd r L l<ln tthdıt C'dılen kan 

Ahmet Emin YALMAN Bu telgrafı sutunlarımıza geçiri- donczyalı Hacı İlyas bın Hacı I kocanın iddıalarınn şıöre. Emni-
yoruz: Macit halen dünyada bulunan en vcıt noh t ı m ldllrU de korkula-

la 
4 Eylül 1952 tarihli gnet.-ni1 ... ya~lı adamdır. rını ba'I' f"dr'Tirdiğlnden F.mni-

de int~ar eden, •Ankara yolun- Sıhhat ışarll!ırı hakkında Mn- ı vet mudUrlu lıniln l apısında sa-
rla bir soygun tc3ebbilsü 1 baş- ıezyada araştırmalar yapan b'r baha ladır h<'~IC'mişlerdır. 

l ocı uı 
i;; 

Öldörılö 

lıklı haber lıakıkate uygun de- ilim heyeti Bacı İlyası keefet-1 Bu sradıı 1c h.lerl Bakanlığına 
ğildir, HA<lisc, Düzceye beş kilo- miştir. Maamafih, nilfus tcızkere· da \azlyetl<>rinl bildirrn cevaolı 
metre mesafode ve yola yakın sine gore bu ihtiyarın 148 ya-1 vı!dırım telgraf çekmişlerdir. 
Çerkez TaşkbprU koyUnden dört ışında olması icap etmektcdir.

1 

Telgrafln kc~dılcrine adres ola
çocuk tarafından oyun maksadıy. Fakat Har.ı 1792 senesinde do~ rak da Emnıyet mud.ürlüğunUn 
le taş dızilmcsinden ibaret olup, duğunu ısrarla &öylrmektedir. kamsını ı:n~t,,.rml lerdır .. 

<Ra ı 1. dı1r.l yol kesmek veya soygun yapmak Hayatında hiç içki kullanrnıurııc Tehdıt rdllr~ kan . • .koca~ın 
Beşiktas. Hayrettin iskelesi 2';' • i:ibi bir hareketin \Bki olmadı~ı olan bu adam bol bol sh:ara ır. diln sah h l.mnıvct mUdurlü~un

numaralı evin alt katındaki hır l anla~ılmı:;tır. Tavııhini rica ede- mektedlr. Hacının ifadesine gö- de ifacielrri alınarak tahkıkata 
odada karısı. annesi ve 3 çocuğu rım.• baslanmı tır. 
ite birlikte oturan Riıcnin Erik· re uzun seneler ~aşamanın tek 
liman koyiinelen 'uri Kukul, Türkiye IJÇi Sendikaları sım durmadan ağır işler yap- TEŞEKKÜR 
çocuklarını, komşuların hayret- Konfederasyonu top· maktır. 1sabetlı tc hı !eri n"ticesinde 
krini mucip olacak ~ckilde sık Hacı İlyastan ev\'el yaşayan en yattığım Sı ıı Çocuk Hastanesin 
~ık dövmektedir. 'Beşi köyünc\e. lantısı ıona erdi uzun !imUrlü adam TUrkıyeli Za- dc hazakat ve ihtımamla ameli-
olmak üzere 8 çocuğu bulunnn Uıı.ttı4ı .ı;,,,.,.,. " ,.., _ 

0 
Aıta idı' Zaro A1"a 1934 te yatımı yapan \e büyiık yardım· 

."'urı·, aı·a •ıra rncııklarını tulum r ,. · 6 ' tik k ·~ " ' İzmir. 9 (A.A.) - Türkiye I&- 160 d ld ,, halde !arını cı lrgemiycn Y ·se ,.e 
hanın altına gokup ıslatmakla· tam yaşın 8 0 u6 u kıymetli operalbr Bay Hlzım . çi sendikaları konfederasyonu, ölmUctO, 
oır, uç gilnluk bir çalışmadan sonra =-....;";.... ________ -. Bumine ve ameliyatımda kıymet. 

Hu dövme hAdlsrleri tekerrür bu sabaha karşı mesaisini bitir- itizar lı yardımlarda bulunııb genç a· 
f'lnıekttyken dün sRal 14 de 1'u· miş bulunmaktadır. si tanlarına, muhterem hemşire 
rinin r.v sahibi Sehf'r Selvan po· Dün Uç toplantı yapan konfe. Yazılarımızın çokluğun· Ha ibe th an ve Haticeye ve 
li5e müracaat f'clcrek: dcrasyon yeni tüzük maddeleri· dan •General Ali Fuat Ce· bUtJn klinik personeline karsı 
•- !\ıırl, iki ya ındaki oğlu nl teker teker mtiıakere ederek besoyun Hatıraları• tefrika· du~du#!um derın minnet hisle· 

Bavar'ı döve dıh·e öldilrdU, şim. uzun mUnakacalordan sonra ve ı rimden dolo ı ayrı ayrı teşek-• ~ mııı bugun ya)1nlıyamadık. 
di ı\e giılice gömmek istiyorD di· baıı tadılAUa kabul etmiş bulun· ÖtlH' dileriz:. kl.irler tderim. 
) e ihbarda bulunmustur. Burhaniye: Sami Güreli 
~arlirerıM~ll ednd~ ~~~*~tga~d;~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

hldıse)ıe ·qr~t.Ur. ~ B L M A C A a . a Yapılan araştırmada ceset bu- . 1 1l ~en Of • .. beli 
Bayur' un fenkidleri ~~~~~cs~d~on~~~~ ~~~~ın~:~_ , , • , , diit1yanın ~110:~~: ' 

( Bası 1 lntlde) dırılmasma lüzum göriilmUştür. 10 Eyltll 195Z - Çarşamba 1_;;...,..;1;;.......;4;.....-. ..... ,......._. .- yu ı• 
met Ba,'ıır c~a lı tenkidlerde bu- Aynı evde oturan Yahrettin. İSTASilUL hOvD derif11" 
lıınm11ş

0 

VI' bir ııra partirlen ay- 1 verdiği ifadede eö ·le demiştir: ı2,57 .Aç~., T8 pro:ram. 13,00 Ha'bu ~eııahot e 
rılması ılahi bahi~ ml'VZUU ol- •- Nuri çocuklarını her za. l•r 13 15 Rıdro ulon orlmtra&ı lconae· 7'1J 
mııştu. Bunun üzerine O~man man insafsızca döver. Ve bu, bir rl 18,,5 eırkılar (Pi.) 14,15 Dana 
Bölilkhıı~ı ,.e rli~er şahsiyetler, babanın tocuklarına normal da· 
inkılAp esınlmna bıı~lılı~ın hir yak atması değildır. Rir kere tO· 
tAmlmlP. bütün tP. kilAta bildiri!- ruklarını, b&$larını duvara vur 

mliıl:l (Pi.) 14.SO Turi;Uler ,., 01uıı • 
havalan (Pi.) 15,00 Kaııanı•· 

diğini f P.min elmislcrdi. mak suretiyle dövdüğlınU göre· ıe,oo Atılıı ... ıarklilır ırı) U.1.5 
Ruglinlerele Millet PartMnl rek . kendısl~e hu lşden vazge~- Fuıl he> Hl 19,00 Haberler 19 111 Saı 

miidııfaa için Osman Bölffkhıı~ı. me,ınl, ak~ı halde bir daha go· mrlrrl ı 9 80 x0n,,1mı ı9 40 ear\:ııar 
Hikmet Pamııkol?hı, Ahrlurrah· rürsem karakola haber ,·ereee- Okıu'ID Saim• s nan 20.1~ Rıd o t•· 
men Bnyııcıgiller tarafından ğiml i~tar. f'ttim. uıuı 20 so Kıu uh r babtrlerl 20 s.s 

Jf. 

·~lillet- ııdlı bir gall'tenin ne~rl HAdıseyı ihbar eden Seher de Radıo ı ratroau 2 4 .s Haf anın .. rt oı" Soldan Sata: ı 
hazırlıklarına haşlanmıştı. Fa1'at ifadesinde: (Pi) u oo earlalar Onyan T .. ın :ı - Zt:rbt\: a:uı 8 - B.ITa. "-.-
eski genel ba kan Hikmet Ba- 11- Nuri toruklarını her !I· ıı:orman 22 20 n nle,-!cller 1 b11bııı s - Tlirk en n Anura yatası. 6 -

)'Ur bu gaz.elrde yan yııımağa man ln!af ııca döver. ~a~tA .. bir 22 80 Su eurlerl 22,45 Hıberltr sır mıu.kı &ıot ; Bir ırk 7 - Ar'°; 
raz.ı olmamış, bugiin intişara baş sel er bUyUk o~lu İbrahımı dove· 23 oo Kımbı:ro . Boru ,., ıırorraııtlu 1ht11ar. 6 - llıden ı. rl; Haf f ıs ak 
lavan •Genç Türk• lin bnşmu- rek kolunu kırmıştır. demekte. 2S 07 Dıııı ,., caı ~ , :ı 'Pi> :?3,45 tık. 
h;rrlrliğlnl kabul etmiştir. Pro· dir. T!no Rouıden ıarln ar (Pi ı 24,00 Kı tııklrıdan Aııfıyı: ı - B r "" 
fe~ör Vasfi Ra~lt Sevilt de ga- Sanık Nuri ise: P•M· ntlmlı 2 - B r allAb. s - Haf t h 

zrtenln fikir cerıhesinl ielare ede- «- Tf'rbiyıı etmek için çocuk 
cektir. rlbette dövUliir. Fakat oğlumu 

Hikmet Rayur bu~ünkil başma dö,·erek öldtirmUı değilim• de· 
kale~inelf' iktielım şiddetle lf'n· mektcdir. 
kiri etmekte, Bakanlar Kurnlu HAdiseye elkoyın sncı M. Ali 
için • fsnıi \'ar dsml yok• de- Güre, tahkikata de\'am etmekte· 
mekte. Arlnıın Mendrre~in 14 fın- dir, 
rii I.ül gibi •d('vJet hf'nlm• rliye
blle<'rk hir duruma geldiğini. 
llitlcırin lll37 elen sonra BakAn
lar Kunılıınu hiç tnplemadı~ını. 
Adnan fcndtrcsin de iktidarının 

Aydoğan Önol 

TEK:SIK e. İ\'F.RSlTE cık, Bir mabut. 4 - Bır ıııo•enlıı ı· 

20,15 Acılıı n 1'11111' Batı mllıı:ı dı. 11 - B r ahr su. 6 - Elb lfn n 
( l'ı ) 22,00 :Karanıı eırı mnbafıuaı; J:lr besi maiı!nl. 

A!'liKAHA 7 - Batıllımı, Bir •:lıım mJesuıeıl 
7,:?8 .Atılıı .. , pro.ram. 7,30 M S. S - tıır kadın adı. 

Aflrı. 7,31 ~11ell parcalar (Pi> U5 DÜNKÜ BllL~tACASL' HAl.J.t 
llaMrler E 00 Sarkılar (Pi.) ! 2S Ha Soldan Sıh ı - Santur 2 

n raPOnı, 6 ao Sabıb molodlltrl (Pi ı 
9,00 Glinl!n vroınmı u lcaııınıa. 

12,15 · 13 80 Aı\:er taa•ı: 

Er>• 3 - ~Oh'lt; At.. 4 - Al; ~.a 

S - :Makuıar 6 - r.J !.ı. 7 - Ra 

kı. il - Kısa. 

12.ı:1 Meınlı\:ett•n selim, 12,:?0 lhm 1ubrıdan Aaatıyı: 1 - S ıııme'kl 

Be)'rut 
Karaşi 

Dellıi 
Aln'da lkincl yılından itiharen ayni yo-

Ağn, 9 (A.A.) _ General lu tuttuğunu, Refik Sevket İnctı!· 
Ridgwny beraberinde Kara Kuv- nln yalanlanmayıın sözlerinin hu
\•etleri Komutanı Orgeneral Şük- nu gösterdiğini. Başbakanın böy
rU Kanatlı ve maiyeti erkAnı ol- le bir VR71 ·eti kabul edehilecf'k 
duğu halde bugün sehrimlze gel· Baknnlar ela bnlnbildiğini yaı-

Dış ticaret açığ ı 

234 milyon lira 
l6kfU ul!m, ı2 '!O Sarkılar, Ohraıı 2 - Ol&J'. a - ..... ' - Trumın 
Mıııaf!tr 11hr n '>O lJ s A an .,, 5 - Tunı. 6 - Rt, h; .Aı. 7 - Pa 
lıı'bHlor 13 IS Hani m ı).; trl (Pi ı luka 8 - Ret.. 

}'eni 
Kallı--üta 

Bangkok 
Hoııglrong mlşllr. makta ve şöylt'! clemrktrrlir: 

General, tilmen karargahını • Bi~ öyle hi~ .hilkumet. i~ti ·o· 
'tlyaret ettikten sonra Vali ile nız kı, lı~·ı>lerının her hırı Bıı
blrlikte misafir kalacağı Vali ko· kanla.r .. K.~ı:ul~ı toplııntılarıncla 
nnl!ına gltml~tir. ı kendı gonıs.Un~I vr ha~ınd:ı bu-

Nato ktıv\'ellerl Başkomutanı hınelııı!u işın ıraplarını Ba.~h~-
yarın Erzııruma dönecektir. k~nelan korkmacl~n ortaya d.nkf'· 

hılsin ve avak clırrme~lnl hıMn. 
Rliylik drnl7 m ıınevrala1ı . Oevlrt maİtınesinln o hiçimele 

Londra 9 ~A.A.) - Atlantık işlemesini i~tiynnı1 ki, yargırın 
Paktına dahıl devletlerin mlls· vicdanına karı~ılmnın, eşkıya 
tereken yapacakları ~UY.ilk de· vakalansın, ml'mur ynlnız kanu· 
nıı: manevraları 13 E~ltilde bas· na ll\'arak i~ görebilsin, köylü 
lı)•acaktır. 160 harp gemisi, yüz- gerı;ekten kalkındırıl•ın. onun 
~cr~e uçak ve binlerce askerin olağan üstü i)'İ gicll'n yıllardaki 
ıetı.rak ed~ceği bu. harekat, ta- rlunımunıı hilki\met kenrH ktra· 
rihın en bUyük denız m~ne\Tas~· metini' alftıilp ö\·Ünf'<'l'ğinr.. ona 
n_ı teşkll edecektir. İçlerınde lkı. darlık yıllarında dahi as~ari bir 
sı 445 er bin tonluk ol!°ak üztre rr.fah sağla~·acak tedbirler al
sckiz: büyUk uçak gcmısi harekl· 
la katılacaktır. 

Carne~·'ln kurmay ha~kanı 
fzmlre ıeldl 

İzmir, 9 CA A.) - :\alo Güney 
Avrupa kuvvetleri ba5komutanı 
Amiral Carneyin Kurmay Başka 
nı olan TUmı;eneral James l\f. 
Ga\'İn, Korgeneral Wyman'ın 
Kızılçulludakl yeni karargihına 
iki gUn sürecek olan toplantılar 
da hız:ır bulunmak Uzl!'re yarın 
özel bir uçakla Napoliden ~ehri
miıe gelecektir. 

sın,• 

Ba\'Ur bunelan sonra inkılftp 
,.e lA.ikllk esaslarının mahfu1 hı· 
tulmasını müdafaa etmektedir. 

D.P. umumi idora 

heyeti toplandı 
Ankara, 9 (Hususi) - Demok

rat Parti umumi idare heyf' ti 
bugün de genel bafkan Adnan 
Menderesin reisliğinde toplan
mıştır. İttima ı:eç ,·akte kadar 
devam etmlstir. 

----=~==::: 13,30 ö e s:autu, ıS,H :Uı111c (Pi) Pro ram ... kıcıınll. <Başı 1 lnrldf') 
IZlllR u.cıo lian rıııonı, .Akaım pronımı 

De\'let borçları 31 Temmuz 1942 ,., l<apınıı u ~s Acılıı ... ııronam. H,oo Sar 
lf.rihincle 126 milyon eksilerek' ııı .sa Acılıı pro:rım ... 11 s. Ayarı ıoıu. ı ~.ao Hafıf mUzil: ırı ı ı5 rıo 
974 milyona dlişmilşt'1r. Ticari ı; ('0 earkılar, Ohyan ar ouıııı F.ıtn, Su tur Hl. H,ı5 Buıeklr ıımaları 
muvazene açıtınıız 172 mil ·on Medll\a D~ rkıran, 171!0 Dana müıl CPI ı ıe.so \"ut ıürk !eri 11 rıo Dan• 
lira artmıs ve 234 milyon liraya tı (Pi ı u.oo ~ı ılk (Pi> ıs.•~ on rnıııı:ı (Pi ı ı1.20 ı.::oııuımı, n,ao 
yük•elmlştir. Bir yıl önce 473 uı ıeaıor (l'I) 111 oo M .S . .Ararı ... o111 ıı ba .... arı 17,45 Sırlılar ıA,ı5 
olan toptan e~ya fiyatları ll azİ· habuler, 19,15 Tarlhttn b r rıııral<, Tınrolar (Pi ı ıs.so Yurı ıurk ı erı 
ran a\'ında Yİİ1ele 10 nlsbetinde 11120 Tanen ar ( rı ı 20,ı5 Radyo ra· 111,00 H•""ltr 19,15 G~nc lıtldaılar, 
artarak 487 yİ bulmuştur. Anka. uıuı, 20.so K me faslı 21,00 Konııı ııı . .ıs Operada b r rore CPI) 20 u 
rada geçim bir yıl ev\'ı>line na· mı 2ı,10 ~uı le 21 ı5 Konuıına. 2ı,ao Radyo nıettal 20,80 S•tı a or~ılar 
µran yilzde 20, İıılanbulela ise! Sarin ar Okuun Snuıı Gu'l'tn 22 oo (Pi) 20 45 B ıb.z•. 20,5~ Serl>Mt ua• 
yüzde 26 nisbetinde artmıştır. &hhık (P, > 2:: 25 Dını mllzlfl ı PJ) 2ı co Sarlı:ılar, 21.ao Pronım ,.. ı 

Mr.ml!!ketimbin e~ham ve tah- 22,'5 M. s Ayın n haberı•r. 23 oo 
\ i!At horsısında Atustosun son -- - -
haftası içinde yllzde 6 ralzlller
den muhtelif Up Kalkınma xe 
yüzde 7 falzlllerdrn Demlryolu 
\'e l\Iilll MUdafaa tah\•illeri Uze. 
rinde muamele olmuş. kıır'aler
dıı kıydı de:er bir değlşikllk ol· 
mamıstır... 1 

PAPAZYAN 
Biçki ve Dikls \'urdu 

KURTUL US 

Yeni kayıtlara başlanmış

tır. Feriköy TepeUstU 116 
!\o. Papazyan apartımanı 

, 

Tolı)'O 
• Conı1tellntion tipi lilks 
Clıpper"uc;aklnn ile Beyrut 
Uzcrinden Tokyo veya l\fa
nılaya vanrsınız. Tokyo ve
ya Maniladan iki katlı, dört 
motorlu Strato Clıppcr u
c;aklan, Pasifiğı aı;;arak sizi 
Amerıkaya u!aştınr. En ya
kın seyahat acentesine veya 
Pan American Havayollan 
bUrolıınna mtiracaat cdiniı: 

ISTANIUL Ooloıoıaroy, Y•nl Çortı 
20, hl ı 41219·•0S22, P. K.ı 2074 

ANKAU" Anlıor• Pe'eı Otel!, 
Tol.ı 13611 

CONYANIN EN ncıUanl HAVAYOllAft 

• 

• 
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1 r 

Hau)·a kar51 kamufle edilmiıs ve mevzi almış bir top 
ıt:t ~ .. 

vral r 
ıs 

1 inci Ordunun manevı alan dün 
sabah basladı 

\. <Cası ı. dete\ istikametleri, hızlan ve yüksek· 
\Hkasını çekmiş bulunmaktadır. liklerl tesbit edilerek tablo Ü· 

Kalabalık bir gazeteci grupu zerinde oklarla gösteriliyor. Ay 
tarafından takip olunan bu bil· nca uç:ıklann buhınduklan ma 
yUk harekatın dünkü safhalanrt hal ve hangi birliğin radarı sa- • 
aşağıda veriyoruz. hasında uçm:ıkln oldukları da * renkli piyonlarla masa üzerin-

Saat 8,30 .. Ayazağadaki Sliva· de gösterilmekte.. Öyle canlı, 
rl Okulu önlinde bugün, norma· öyle baş döndürlicU bir faali-

• 
resı 

I 

Carney, harekat merkezlerinden birinde, ,·erilen izahatı alaka ile dinliyor. 

. !in çok üstünde bir canlılık, dai· yet ki, hepsini anlamak i.stese
mi bir hareket mü-ahede olunu- niz, bütün bir gününüzü buraya 
yor. Gazele temsilcileri, fotoğraf hasretmek zorunda kalacaksınız. 
muhabirleri, ve bu manevralar Daha ı;onra • liava Taktik Kon 
için memleketimize gelmiş bulu- trol merkezi • ni ziyaret ediyo-

·~--~ .. ~ZJ. nan :-;ATO komuta heyetine ruz. Burada da büyük bir masa 

Piyadeler, ate~ hattının dı ında, mevzilerine doğ ru ilerliyorlar 

·-

memup her riitbede subaylar, var. Hava kuvvetlerinin verdiği 
gruplar halinde görüşüyorlar. malumat bu masa üzerinde 
Daha ileride, Süvari okulu bina- agripp• taksimatına göre tesbit 
!arının çenelediği genis mey-ıediliyor. Yine orada bulunan 
danda, bütün bu müc:ahitlcri ha· teshis subayı, uçakların dost Ye· 
rekat sahasına götürecek vasıta- ya dil5man olduklarını verilen 
Jarın son hazırlıkları yapılıyor. malümata göre tefrik edebiliyor. 
Emirler, koşuşmalar, moti:ir ses E~kişehir • Bandırma merkezle· 
}eri... rlyJe daimi temas neticesinde, 

Önilnde ı l\lüşterek harekat ka harekat bir elden idare olunu· 
rargahı • levhası bulunan büyük yor. Uçakları yöneltmek. onlara 
binanın merdi\•enlerinde; yerli, vazife ve emir vermek bu mer
yabancı, kesif bir subay kalaba· kezin vazifeleri cümle inden .. 
lığı var. İçerisi daha kalabalık-. Şimdi mü5terek harekat mer
Büyük bir m:ısantn ba ında ha· kezindeyiz. Büyük bir çadır. 
rekat hakkında gereken malü· Yerli yabancı bütün müşahitler 
mat veriliyor. :\Iaviler düşman· son durum hakkında allikah su
tlır, mlitecavizdir. Kırmızı kuv- bayların izahlarını dinliyorlar. 
vCLler Boğazları. Rumeli ciheti. Bu malUmat tercümanlar \·asıta
ni ve nihayet istanbulu savu· ı;ıyle ecnebi müsahitlere nakle
nuyorlar. Kuv,·ellerin müdafaa diliyor ve bilha~sa Car:nerin bü
me,-zileri ile hava ve deniz kuv yük bir alaka ile prnn üzerine 
vetlerinin kara kuvveUerlyle eğilip mallımatı dikkatle dinleyi
yapllğı isbirliği hakkında veri· si, Atlantik paktı gliney km..,·et
len malumatı bilhas a Atlantik !eri Baskomutanının bu harekata 
Paktı güney bölgesi kuvveUeri ne derece ehemmiyet \"erdiğine,' 
başkomutanı Amiral Carney bü bir işnret sayılabiliyor. 
yük bir alaka ile dinliyor. Şimdi cipler ve otomobillerle 

Salonda, Carneyden başka, Av yolculuğa çıkıyoruz. Kemerbur
rupa ha\·a ku\·vetıeri komutanı gaza doğru tozlu bir yolda uzun 
Korgeneral Schlatter General bir otomobil ,.e cip ker\'anı uza
Wyman, Ridgway'in muavını nıyar. Xihavet •Kec:ikaldırım • 
Korgeneral Jan \\'alluy, XATO tepesine gel<İik. Burası Ma\'i kuv 
yüksek komuta heyetine men· ,·etlerin muharebe idare '.Veridir. 
sup muhtelif .ı·~tb~de 64 subay Kuvvetlerin komutanı ol~n yük
bulunuyor. ~ızımkılerden genel ~ek rütbl'li bir subay, durumu 
kur1!1.ay 2 ncı başkanı Orge~eral jıah eden konuşmasına başladı. 
Zekaı Ok:ın, hava kun·etlerı ko- Mavi kuv\·etıerin ~imdi nerede 
mutanı Orgeneral Muzaffer Gök· bulunduklarını a~razi vaziveti 
st'nin, deniz kuvvetleri komuta· hava kuvvetle;i ve Kırmızılar!~ 
n.' Koramiral .Sadık .:'-ltıncan; olan çatışmalar hakkında geniş 
Korgeneral \ akup Gurkaynak, izahat alıyoruz. ve ı;onra, Büyük 
harekfıt komutanı Korgeneral Derbende doğru tekrar yola .. 
Hakkı Tunaboylu, ~urmay ~aş· Program icabı yemek burada 
kanı Tumgcneral Kuyaş, Tum· ,•enccek .. 200 kadar subay, gaze
ge.neral Se~ket _Aykan, ha\'D teci, misafir, soğuk yiyecekler
T~mgeneralı. Tekın A~ıburnu ,.e den ibaret nefis bir öğle yemeği 
yıne ha\'a Tumgeneralı En\'er de yiyor ve kısa da olsa, fırsattan 
salon_dalar: . istifade dinleniyorlar. 

- Dlger bır bınada, basın m~~ Sonra civardaki müşterek ha-" 
suplarına mane\•ra hakkında oz , . • . . 
)il 1. t · ı· .,0 ğ rekat karargahına gıdılerek hare-

ma uma verı ıyor. - a us- kfıt · ı· 1 v ·ı 
tosta blskın tarzında Trakya hu • 1~ ıcma ı yapı. ı~·oı·. er~ en 
dudunu geçtiği !arzolunan mlite- ~?~~~a~. kı~:met.lıdır. ve cıd. en 
caviı ma\·i kuvvetlerin büyük b~ı~ ilk bıı alaka ıle dınlenmekte-
kısmıyla Çatalcaya, küçük kı· dır: . 
sımlaı·ıyla da Gelibolu mıntaka- . Saat 15.30 •• Basın .. h~yetl, ka
sına geldikleri harita üzerinde fıledc>n ayrıla~ak do.ntis yoluna 
gösteriliyor \'e ayrıca sahilden k~yuld~. 22 cıp~_en .ıbaret. uzun 
de çıkarma yaparak bir köprü b~r ka:ıı.e asfalt uzerın~e ~ır tes- • 
ba 't tesis ettikleri bildiriliyor .. bıh gıbı. s~rala?mış, ılerlıyor. 
Kırmızı kuvvetler mütecavize Zırhlı bırlıklcrın komutanı Al
karsı şiddetli bir• müdafaa sa· bay bizi ?'~lumuzdan çevirdi ve 
vaşına girismlşlerdir. Kırmızı or ~u\'vctlenn~n durumu hakkında 
du bu maksadı temin icin bil- ızahat verdı. .. 

/ 

ıün modern harp silah ve \'ası· Asıl ınuhar~be yarın .<bugun) 
talarından istifade etmektedir. bıı lıyor. ~lavı kuwetlerın ha\·a
Ve bunun biraz sonra muhare· dan bir tümen indirmeleri ,.e 
be sahası~ı gezmeğe başladığı· Karadeniz sahiline çıkarma yap- ı""'""'·,•.,.;,::·n 
mız zaman büyük bir ırtihar \"e maları kuvvetle muhtemel.. Bu 
gururla görüp öğrenivoruz. takdirde Kırmızı ihtiyat kuvvet-

E\·et, Türk ordusu ~·c Türk e· !erinin hliyük bir imha savaşına 
ri, modern harplerin istihalele· giri eceği muhakkak gibi. Bunıı 
rinden geçmis en son sil5hları bugiin ve yarın gözlerimizle gö
kıs:ı bir zamanda büyük bir ma· receğiz. Diişmanı Yatanın hari
haretle kullanmasını öğrenmiş mi ismetinde boğmaiia aıimli 
bulunmaktadır .Bunu daha ilk Kırmızı kuv\·ctıer büyük bir ce
girdlğimiz •Uçaksavar harekat s:ırct ,.e imanla yannı bckliyor
nıerkezi• nde görüyoruz. lar. Siz İstanbullular, günlük 

Ci\·ardaki radarlardan, gözet· meşguliyetlerinizden !:ıyrılıp dıı, 
leme postalarından vesair istih· nasıl bir iftihar tablosunun şeh
barat vasıtasiyle elde edilen ha· rin hudutlnrı boyunca ranlandı
bcrler, durum tablosu üstünde nldığını pek bilmiyorsunuı ga. 
'e bUyük durum ma asında kıy liba .. 

Bir tank harek~tının mu hare be aha:.ına girmeden eneJ harita üzerinden letkilt.l " mctlendİl'ilil or. l!çakların ge!,!ş AOU!\' T.\:'\JU J 
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Trabzon 'un 
Tarihçesi 

<Baıı 3 'Üncüde) 

raı.ı olmuştu. Fakat ic:ıbında 
kendisine müttefik ol.ıcağını 
düşündüğü Akltoyunlu büküm
dnrı Uzun Hasan Deye güzelliği 
dillere destan olan kızı Despi
na'yı vererek bir sıhriyet pe~·
da etmek :istemişti. 

29 Mayıs 1453 de Fatih Sultan 
Mel;met istnnbulu fethettik

ten sonra Bizans İmparatorlu
ğu slilalesinin iki subesinden 
bir.i olan garp şubesini Moranın .. 
fethi ile ortadan kaldırmış, sı
ra Trabzon İmparatorluğuna 
gelmi5ti. Billük bir ordu ile o 
tarafıı yürümüştü. Amasra, Kas 
tamonu \'e Sinobu kol:ıyca al
mıştı. Akkoyunlu hUkllmdarı 
Uzun Hasan :Cey kendi felake
tinin de yakın olduğunu anlıı
yınca, annesi S5ra Hatunun ri
yasetindeki bir sefaret heyeti
ni kıymetli hediyelerle Padişa
ha göndermişti. Elç·iler, r.ulgar 
dıığı eteklerinde Fatih Sultan 
Mehmede mülaki olmuşlar ''e 
('Ok h·i karşılanmışlardı. Fatih 
bu ihtiyar kadına ana diye hı
tpp etmiş ve yanında alıkoy. 
nrnştıı. Yollar çok dağlı~tı. Pa
dişah, hazan yaya yüriiınek zo
runda kalıyordu. Sarfı Hatun 
!lir gün: 

- Oğul, demi~ti . .Cır Trab-
1on için kendini bu kadar yor-
1h3k çok değil midir? 

Sultan İkinci Mehmet de liU 
eevabı vermişti: 

- \'alide, seyfülislfım benim 
•limdedir. Eğer bu meşlkkatle 
re k:ıtlanmıyacalt olursam, gazi 
tinvanına müstahak ol:ımam ve 
Jarın huzuru rabbülalemine çık 
tığım ı:ıman dilçarı mahcubiyet 
elurum. -

Trabıon bir ay e\'\'el donan-
ma tarafından denizden 

kuşatılmış, Fatih Sult:ın Meh-
1net de k:ıradan yetişerek mu
hasarayı tamamlamı§tı. ~fuka
•emelin beyhude olduğunu gö. 
ren İmparator David Komnen, 
1461 yılı yazında (Profesör U
runçarşılıya göre 26 EkimdP., 
V!., Nirmlroğlu'ya göre ise 15 
Ağustosta) Trabzonu teslim et
mişti. Fatih Sultan Mehmet, 
Trabzona büyük ehemmiyet ver 
mis, kısı burada geçirmişti. 
1462 de fstanbul:ı dönerken vi
layetin idaresini Gelibolu Vali
si Kazım Beye hav:ıle etmi~. 
emrine bir miktar asker bırak
rnıştı. nır müddet sonra Amas
ya \':ılisi Şehzade Bayezit (Sul
tan İkinci Bayezit) burıısmın i
daresini kendi üzerine almıştı. 

o'imanlı İmparatorluğu dev-
rinde mühim hlr eyalet ve 

tlc:ırct merkezi olan Tr:ıb?onıın 
t arihimizdeki rne\•kii çok bü
yiilcıür. \'a\'UZ Sultan Selim u
zıı r yıll:ır burada \'alilik et.mis· 
t ir. Cih:ın Padlsahı Kanuni Sııl· 
tan Süleyman Trnbzonlııdur . . 2i 

Jl;isan 10:95 de Trabıonda dün

:vııy:ı gC'lınlş ve çocukluğunu bu 1 

~chlnle geçirnılşUr. \'a\•uz z:ı. , 
nı:ınınd:ı şehir bir hayli inkişa
fa mıızhar oldu~u gibi fılim ~e 
şairlerle de dolmuştu. Çünkü 
l':l\'uz. ııynı uımanda büyük bir 
ıaircli. Şehzadelerden sonr:ı da 
f'n kıym ::tli \•aliler bu ,·ifiiyctte 
Y:ızife ı:örmüşler. Tr:ıbzonun 

geli.smesindc rol oynamışlardır. 

TJ'ab?on son asırd:ı düşman 

lstilasın:ı uğramıştı. Trabzonlu· 
l:ır müste\•liye boyun el:memiş. 
lf'r. Dot:u ve s:ıhll cephclerincle 
düşin:ınla kııhr:ım:ıneıı dövüş

alüşleidir. 24 Şubat l!H8 de is
tiladan kurtulmu~tur. 

' .. 
Yeni Oodge Otomobilleri ananevi Oodge kalitesi· 

nin timsalidir. Daha pahalıya satılan otomobillerle 

mukayese ettiğinizde, Oodge'u aldığınıza şükre• 

deceksiniz. Çünkü Oodge daha konforlu .. ~ daha 
eko .. omik.... daha fazla randımanlıdır. 

tecrübe ediniz, hayran kalacak~ınız • . 

Otomobil, lastik v• Makine 
Ticareti l. A. Ş . 

fJ~s ım bahçesi klrsısı 'Y .. J, 

· Trabzon, mühim 
inkişafla.r arifesinde 

Doğunun en güzel 
Hastahanesi 

rn:ısı ' ünt'üdel 

na, şehrin en l:ÜZel sayfiyesi 
olan Soğuksuda Çirtcçamlık 
mevklinde başlanmıştır. 

ması 7 ncide) 
lt'r yetiştir.itmesi i~·in tetkiklere 
girişmek z:ıhmete değer. 

Trllbzon ve eivarında mey\'3 
işi de yürümek istidadındadır. 
Kunılıın fidanlık gltlik~e genis· 
letiliyor. 

imar 
Hareketi 

Türkiyenin en güıel ve en ·iyı 
idare edilen hastanelerinden 
biri Trnbzbnd:ıdır. 500 yat:ıı; ı 
vardır. ·~•arın bu hnstane. Şark. 
ta bir Tıp Fakiillesi kuruluşu · 
nun hareket noktası olabilir. 
Tedrici şekilde yapılııeıık pa\i
~ıjarla Tr:ıbzond:ı bfo yataklı 
tık' bölge vere"\ \ast:ınes.' va. 

pılması da kararl:ısmı~tar 

Tahsin Özer zamanında Trab. 
zon için Lambcrl adlı bir müte
hassıs tarafından muazz:ım bir 
imar pHinı hazırlnnmıstır. Şeh
rin Akçnabada doğru inkisarı 
esasına dayanır. But?ünkil büt;e 
ile bu çok iddialı plünın tatbi
kına .imkan görünmüyor. 

Limanın harlct kısmı tamam· 
lanmıştır. Fakat henüz dahili 
tesislere girişilmemiştir. V:ıpur. 
l:ır, limana giriyor, fakat yanaş
ma heniiz bahis mevzuu değil
dir. Çok IUzumlu olan taram~ 
makinesi tamire muht:ıçtır. 

F.krem Ongan \'e ailesi erkfi. 
nından mürekkep bir şirket , 
Kalkınma Bankasından ı;ördü-

ğii yardımlarla bir kiremit \'e 
tuğla fabrikası kurmağa teşe!ı
büs etmi~tlr. Bugün TraLzona 
civar köylerde iptidai usııllerltı 
tutıla ve eski oluk tipi yerli ki · 
remil yapılıyor \'e"düz tuf:lanın 
yüzü 5. 5,5 \'e deliklisi 6. 6,5 li
raya salılı)·or. Fabrika t:ımam
lıınınt'a bu fiyatların 3, 3.5 lira 
derecesine dilset'eğl umuluyor . 

Ncjat Ongan tarafından bir 
çimento fabrikası tesisine tc. 
şcbbüs edilmiştir. 

T:rabzonda Araklı nahlyesin · 
de muhtelif madenler \'3rrlır 
M:ıng:ınez madeni işliyor Bu· 
racl:i cı\·a da bulunduğu sliyle. 
niyor. 

A: t-:. V. 

Jlu yıl, Nilmuııc Hastahane
sinde bir Hem~ire Okulu açıl· 
ması trıkarrur etmiş ve talebe 
kaydına baslanmıştır. 

Kazalardan; Almıabat, Sür
menedc özel idareye ait ·birer, 
dispanserle, Vakfıkebir, 0[, 
Maçka ilçelerinde umum! mu
vazeneye ait birer dispanser 
rne\'CUttur. Akçaabat ka;ı.asın
da bir Nek:ıtory:ız savaş tabibi 
ile Ot Sürmene \'e Akr;a~l·:ıtt:ı 
Sıtma S:i\•aş 'fcşkilatı bulun·· 
maktadır 

Vakfıkebir ve orda tıj rcr) 
Sağlık ?tforkezi tesisi f~i n ha· 
2ıi·lıklara başlanmıştır. 

• • -- ·I"'"'·· 
ı 

,J 

zo I 
A%ET'E İLE B 1l ER 'PARASIZ 

< 

• 
ı.: 

• 



... .-..-r..u _...,_~ ... AJ• •.1- ..,-_.,. ---

... 'V I\.'\' l\.'N • '\'T ... '\n.<Yft ''""~ "" • ~ • '!)":,"l., ---

Karadeniz'in tabii 
limanı: Akçaabat 

yn:!:zonun en büyOk ve zen-
g~n Jwzcsı, hemen 16 kılo

mctre batısında bclı.ın:ın Ak· 
çaab<ıttır. Diğer ndı Pulathane 
olnn bu kauı tabii bir Umnn
dır. lklirni, deniz ı:klimi ve rn
tıptır Kış mevsiminde .karlar
la ırtuh.i dağlıın istisna edi
Jırse her mcvcimde solmayan 
bir yeSi]Uk içindl'ilir. 

Knsaba; Dürbimır, Orta ve 
Ncfsipulathnne namlarındaki 
üç .mab:ıHcclen miitcşckkıldir. 
ilçeye 88 lıöy bı:ğlıdır. 

Akçanbcıtın ·CD mühim vasfı, 
büyük bir tütün istihsal mcr· 
lıez,i oluşu ve tcıbii bir limana 
malik olusudur. 

Alıraabat, muntaıam caddcle ri, mamur bin:ılariylc fiirin 
bir .kazndır. 

Trabzon limanının in~asına 
baflarumıdan evvel Pulathane, 
Karndeniz s:ıhillerinin Sinop
tcın sonra en emin limanı sa
yılırdı. Bu liman yıldız, kara
yeJ ve po)Taıdıın manda diğer 
rüzg!ırlarıı hpa.lıdır. Liman a
çıklığı bir milden !a:rlı:dır. Ge
nisl•f;i elli nakliye gemisinin 
barınmasına müsnittir. Şimdi
ye kııdar bu ı~manda herhangi 
blr geminin battığı veya kara· 
ya oturduğu vaki değildir. El
li yıl ene!, liman dahili zıınnı 
ile Kalanima deresi ııçıkhırın
da gece demirleyen bir Fransız 
elkbi karaya clü~müı; parça· 
lanmıştır. 

Vakfı ebir tereyaaı 

erkeziidir 

Llmıının hi!en hinterlandı 
yoktur. Fırtınalı havalrırda di
ikr limanlarda İli gôremeyen 
gemiler • derl!ıal Akçnabat li
manına sığınmnkt:ıdırlar. Bu· 
gün mevcut ve 14 se.ne evvel 
brkdıye tı!rafındım in~a edi· 
len demir islrcle ihtiyacı kar
~ıl:ım:ıktan uznktır. T ürkiyed.e nefis tereyağı elde 

edilen ycrlcrclcn biri de Vnk 
.hkebirdır. Tnıt.::onun bu kııza
sı nüfus ve ~chir ol:ırak küçlik 
sayılmasına rağmc'!I saha '\'e 
köy ııdrdi itıbarıyle diljerleri
ne naı.:ıran bı.r UstlinJüf;e sa
hiptir. Vcıkfıkcl: mn 135 köyü 
vardır. Şehrin llcktriği ihtıya
c:ı yctmıyc.r. Su ihtlyı:cı eski 
k:ıyn:ık ve çq ndndcn lsti· 
f'ade surctı:;le gidcrıliyor. Yeni 
bir tesıı:at yapmak üzere belc
diyrcc faııllyrte geçilmiştir. 
Bcledıye bütçesi 35.000 lira· 
dır. Fakir butçe ile birçok iş
len bir arada .yürütmek kabil 
olmadığı ıç;n u:mr.n z:ım:ın il. 
ler B:ınkıısından borç alınmak 
tadır. · 
l'ağcılık: 

Tr:ıbzon yağı diye ~ohret bu· 
hııı trr<'y;ığının en nefisi 

Vakfıkeblrdr çıkar. Yağ, ipti
dai şekilde elde edilir ve ka
s:ıbanın en müh•m ıhrnç metn
ıdır. Semde 300 bin kilo yağ 
ih raç C'dilir. Bundan başka ka
:uının en mlihim lsUhsali fın
dıktır. Srncde 3 milyon kilo 
fmılık elde cdılır. Mısır, tütün 
de ehemmiyetli bir yer imal 
eder. 
M:ı:ıri!: 
K azada bir orta ve bir ilk 

okul vrırdır. 135 köytin :ııı
c:ık 39 unda c.kul bulunmakta
dır. V:ıkfıkeb.rin bir hususi
yctı de ycrlı halkın n ckscri-
inin ç:ıh5ır.:ık llzrre dı5arı gi

den bır yer olrııasıd.r. Bilhas
sa komür işlctmdcrmin ''e bil· 
yuk ış vcrlc 
ğu Vnkhkcbirlidir. Dı~arı gi
drnlorın, ailelc rine hrr ay r.on· 
derdıklcri para 50. -CO bin li· 
ra arıısındadır. 
A kçaııbnt ko)lc~i ıle V:ık!ıke 

bir köyleri rırannda sık 
sık nraıi ıhtilafları çıkmakta· 
dır Jlc-r iki kilvc mcıır.up yay
l:ıl:ır b!ııan mukabil tı:r:ıfın te
cavüzüne utr:ım.ıkta \'e bu gi
bi h!ıdisclrr rnrhiıte üz'..intü ya 
i':ıtmaktaı'lır. Bu ıhtilfıfla.rı hal 
Jct.ınck ıcın :ırni ve yaylalımn 
~ôykr :ırasında kat'i taksiını
llin y:ıpılması ı:crckmclıteıJir. 

Zira:ıt 

.82.nlıasınıla Akçaab.atta 
tiitüııcülük: 

Vakf'ıkcbir Zirııat. Bank:ı~~n- • T ütünc'.Jlük Al:ç:ıabatın baş. 
dan ı;Jdığımız mnlum:ıta gore Jıca husush'lidir. Burnda 
'turnsının ekim sahası dardır. toprak d:ırdır. Kesif nülus se· 
KaM>.tronun yııpılmarr· ııcıı, ban. bcbiyle beher nüfusa ilzamı 
lıa muameltlcri bakımındıan bir buçuk uekıır toprak isııbet 
zorlukl.:r yaratı)or .. Trıpu~a bcs ctmrktcdir. Köylü, ortıı verim 
dtnüm diye ı;:ö.<:terılEn tır yer, de olan topr::ğını dınlendırme· 
tı.zan a1tmıs dônüm çıkıyor. den j•lemektedir. Toprağın fı. 

Eski bortlar gittıkçe t:ır.iiye u:İni· ;erimini temin ıçm güb-
gi:lr.ıyor. Tc~is ve toprağı ve- re kullanmak zorund:ıdır. Bu 

<De\•amı JO uncuda) 

lfiıilk olmaı;ı Dil r;ığmen 135 
ll;ıı;hn m:ı.h ı:ulü :yağdu-. 

vardır. 

~ebeple halen yurtta ençc.k güb 
re knllamlan yer bı:rasıı!ır. 

Akç:ıab:ıtın 77 köyünde tü
tün ziraaU yapılmaltt:ı1ır. Sc
nchk istihsal 3.200.000 kilo
dur. 

ettil:i y:ızılıdır. Fılhakık:ı Kara
denız sahillerinde ilk tuti.ln zc 
riy:ıtının bur:ıda t:ıt!ddıt;ı ,lJir 
hakikat ise de zeriyata h:ıngi 
t:ıribte b~~l:ındığının tesbitıne 
imk!ın gorUlememektedir. 

Yurtta, tütUn damı, vagon 
gibi kurutmaya mahsus zirn:ıt 
tekniği ilk önce burada kulla 
nılmıstır. Şevket Ş:ıkinn Trab
zon tarihinde, Karadeniz .sııhil 
Jerinde tütllnUn ilk önce Ak· 
çaıı bntın Fiz köyünde ydısti
rildiği ve buradan Uı:ımmüm 

Tillün, ilçenin ve bilhassa 
tütfincü köylerin tek mah~;ulti
dilr. Tütün ekicisi tekmil h:ı
y:ıtl ihtiyr:eını bir .kasab.ılı gi
bi para ile temin zorund:ıclı r. 
Yurdun ba~lca yerlerinde ıse 
böyle değildir. Bu bakınıilıın 

(lkvamı 10 uncud .ı) 
.; 

bas ıruıhsulüdür. Tütüncü köyün ade~i 77 di r 

r ' 
Ekibimiz Trabzon 'a 

nasıl gitti 
K aradeniz ·bölgc:sindeki \•ilayctlcrimiıln ilfıvclcrini h:ızırlamak 

Uzere yola cıkan ekibimiz evvcuı Sinop'.a uğramı~tır. Gü
:r.<'l bir yaz gecesi Giresurı vapuru ne İstanbuldan hareket et
tik. Mehtabila vapurJ:ı Boğazı geçmek bir revktir. Karııdeni
ze atıldıktan sonra bu zevk, bir ummanın ortasın<l:ı son h:ıd

dini bulur. Dinlenmeye ihtiyacı olanl:ır iı;in. Karadenizde va. 
purl;ı seyahat tav!iiyeye deter •• 

Bi.rbuçuk gün1ilk yolculuktan so:::ıra Sinop'a çıkan ekip 
bu viltı)c:ti ve knzal:ınnı tanıdıktan sonra yoluna otomobille 
devam etmfs ve Hızeye kt;<i:ır srynhatini l:u sckilde ikmıı1 et
mi~ir. Sinop'tan Riıcyc k:ıdar olan sc.bil yolu, memleketin bü
tOn güzel ynlcri!'i ilzcrindc topl:ımıs l:ir yoldur. Bir yanı. 

nıı; ~ö:zilnü:rün gôrcbilccrf;.i ~;adJr m;klara cnginleşen Kara
dcniıdır. Diğer t:ır:ılınız yemyeşil daf;J:ır ve bahçelerdir. Sa
:ıtkrcc fındık bah~clcri :ırasında, cO:ıcl blr yoldan çitmek size 
zevk vermez mi? 

Hrr t·iri birer mfımurc ol:ın, güzellik dolu sehirler, kas:ı
tml:ır, h:ıtt!ı köyleri kL~ıı Ifısılalarla ı:Jrcbilirsiiz. S:ımsun, Çar
fambJ, 'lcrmt>yi {?cçip Ordu topraklarır.a ayak basınca tabiat 
güıclllklcri; tir mucize halini alır. Ondan sonra Bulancal:, Gi
rernn, Tirebolu, Vı,kfıkcbirl geçip Trııbwnıı varıncaya k:ıclar 

:ıynı ı;Uıclliklrr de'iam cdu Sahil yolu munt:ızamdır. Şehirler 
gaytt ·kıs:ı rnc~alclerle birbiri arkasından sıralanmı~tır. 

Trabıora gidecekler, ı;ııhil yolunu tercih etmelidirler. 
T RAEZONA NASIL 
GİDiLİR? 
T rabrona deniz ve kara yolu ile muhtelif' v;ısıtıılarla Ei<lilc
, bmr. J<::rnclrnız hattındıı munta1.:ım vapur ccferlcri vardır. 
llcr hafta f..1lı ve cıım:ırtcsi r.tlnlcri htanbuld:ın saat 24 de 
lrnlknn :ırnhk pnstal:ırı ve perr.crn\Jc gDnlcr.i sııat 24 de .hare-

<Dcvamı 3 ünciidc) 
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Karadenizin incisi 1 rabzonda 

Belediye 
(E;ı~ı 5 inchlc) 

işleri 

Tı'2bzonun elektriği 1029 yı-
lında tcmın edilmiştir. Vi

scra denilen mevkide gayet kuv 
vetli akıır suludıın temin edi
len hidroelektrik enerji 20 ki
lometrelik bir h:ıt He şehre ge. 
t irilmiştir. Vi.seraya çok yakın 
·ol:ın Akçaabat kazası da bu 
e nerjiden istifade ediyor. 

:Bu z:ımanlar yurdun en gür 
ve en parlak ışıfıı Trabzondııy
l<en, artan ihtiyaçlar k:ır~ısın
d a enerji l\frfi gclmeml'ye bnş. 
l amı5tır. Belediye bugün yeni 
h ir t:ılebi kar~ılay:ı~:ık durum
da değildir. Bunun .,için Değir
mcndcrcde yeni bir hidroelek
trik istnzycnu 'kurm::k için te
§ebbil!:e geçilmi~ir. Etibank 
;ıynı yerde bir gühre fabrikası 
Jrnracaktır. Fabrikanın ihtiyacı 
ol:ın ıso kilov:ıtlık enerjiyi te
min için kurulacak terise .hem 
lıclediye hem de Etib:ınk isti
riı k edecektir. M~ereken ku
ı-uı.:cak ·elan ·enerji ista..cyonun
dan hem ~~bir hem de fal:rika 
f:ıydalan:ıcaktır. Bu esas üze
ı1nden görüsır..l'ler .devam 'ft
mektedir. 
Kanalizasyon s ehl'İn kannfüasyon sebckesi 
.. c~ki ve basittir. Şehir bii

~·ük olduğu için kanafüa~yonun 
iman büyük masrafı ieııbettir
mektedir. Peyderpey yapılmak 
iizcre programa alınmıştır. 
Ucuz evler 
proksi 
B elediye, orta sınıf halkı mes

ken sahibi y:ıpm~k llzcre Ka 

vak meydanında kendine ait ar 
:ılar uzerinde bir tip üzerın

den bahçeli evler inşa ettirme
ye kımır vermistir. Bu işin pro
jesi hazırlanmıştır 170 bin Jı
ra sarfrdilerek 200 kad:ır ev 
yapıl:ıcak ve bunlar, aylık ka
ı;ıncı 300 lirayı geçmeyeD va
tanda~lara kur'a ile verilecek
tir. 
Yeni 
tetiiskr 

B elediye yeni bir h!il bina~"l 
yaptırm:ıktadır. Gaıhancye 

de ayrı bir pavyon ilave cıli
lecektir. 
Şehre gelip giden kara vası

talarının hergün nrtmnsı kar.
~sında bir modem garaj insası 
da zaruret halini almıstır. Bc
Jcdiye bir gelir kaynağı olac:ık 
ve trafiği intizama .sokacak böy 
le bir t~sin in~ası isi de ele 
alınmı~ır. Proje ha21rlanmıs o
lup yakında inşaata b:ışla112cak
tır. 

Hiılen belediyeye 160 kam
yon, 103 otomotil. 2l otobüs ve 
6 kamyonet kayıtlı bulunmak
t:ıdır. 

l'ol 
faaliyeti 

Şehir yollannın tülii 72 kilo
metredir. 1952 bütçesinde 

31.716 lira parke k:ıldınm ve 
!!0.000 lira da f.di kııldırım in
~ısı için nyrılmıştır. Bılha~sa. 
t·akımsız kalmış olan kenıır ma
hallenin ve era sokakların tan-
2imine 1'\iJ ük ehemmiyet veril. 
mektcdir. 

Tam bir gemici muhiti: 

Sürme,ne 
(B:ışı 8 incide) cari ve içtimai bağlarını kesmi-

yaratan diğer bir mesele, yağ yorlar. Hayır islerinde yardım
çıkarm:ığa mahsus tet'.hizatın ları dokunuyor. Meselfı Süıme
iptidailiğidir. Bu techizaUa ez- neni:ı mühim tüc:ırından Kul:ıç 
mc suretiyle çıkarılan )'ağ da- oğullarından üç .kardcs. Sürmc-
yanmıyor. Verimi dsha az ol- neden nyrılmıŞ"tır, dördUncii 
makla beraber Yunus balıklan- kardeşleri Sürmcncde manifa
nı doğramak ve kazımda kaynat turacılık ve ithaJat işleri Uzcri-
mak usulü tecrübe ediliyor. De- ne çalışıyor. -
l'iyi yüzmek için elde vasıta Of ile Sürmene :ırasında me
bulunmadığı için deri de bcr:ı- s:ıfc çok az oldoğuhalde iki ka
berce doğranıyor. Halbuki bu 7.anın halkı arnsmdakl f'aTl• 
yumu~!ık ve çok dayanıklı deri- dikkate liıyıktır. Oflular umumi
den ayakkabı, kadın çantası yetlc çok tutumludurlıır. Sür
filAn yı:pılabilir. HattA ismet menelJler zevklerine daha cfüş
inönU Cumhurrt>isi iken. Sür- kün, elleri daha açık insanlar
.mcneJllcr kendisi ve zamanın dır. 
'.B:ışvekill için Yunus balığı de- Çay 
risinden birer çift ayakkabı yap Mevzuu 
nıışlardır. Yağın satısında çok 1050 )'llındaki kar bütün Ri-
2orluk çekiliyor. Muta\'a<;Sıt tüc 2e h:ıvalisiyle beraber Sürme
rarın nz olması ve b:ı~Jıc:ı ~üş- nede bulunan portakal ağaçlnn
t cri olım h:ılyanın nazlı d::ıv- nı dondurmuştur. Fnkat mıında
r:ınması, balıkyağcılığın manız lınalar dayanmıştır Karadeniz 
lıulunduğu sıkıntılardan blrl- ı;~hilimizJn mnndallDa snhası 
dir, l:urada b::ışlar. 
Umumi Bugün Sürmene b::.şlıc.a fi. 
Malfimat mitıerindcn birini çaya bağl:ı-

Sürmcncnin 85 köyii, dört rnıştır. 5000 dönüm üzerinde 
m:ıha11csi vardır. Merkezde 'bir devlet tarafından çay deneme· 
n rta, iki ilkmcktep vardır."'Köy- ]erine giri~ilmi~tir. llusuı:<t tr 
l erdc 30 kadar mektep vardır. şclbils <le şimdidep 500 dö
.nu ""C'ne dört yeni mektep ya- nüm üzerinde çay yctistirmeğc 
pılı"or. lC'5cbbUs etmi~ir. 

Y::,-Jaya doğru s:ldecck \'en 
na'ııye merkezini Sürmeneye lıağlıyacak bir yolun insası i- T r abzonda 
çin hazırlıklar tamamlanmı5tır. K k 
~ahsul 7.amanından sonra halk ÜÇÜ 
ışc sarılncaktır. Ka2ma, kfirc1<, 
rlin:ımit gibi malzeme hazırlan- s r f/ 
1111~!ır. ' an a ar 

Niifus sayımında mevcut di 
ye gösteıilenlcr haricinde yir. 
1ni· beş bin kadar Sllrmenrlinin 
tilce:ır, işçi, ı:an:ıtkar, gemici 
diye gurbc-te glttiRI tahmin edi
liyor. Gurbete çidenlcrin tıer 
sene Sürmencye gijnderdikleri 
ıı;ıra, bir buçuk milyon kadar
dır. Bırnz zengin olan Sürme
nclilc-r, memkkctin büyük mer
:kcıleıinde ynş:ımağı tercih e
d iyorlar, :fnk:ıt Sürmene ile ti. 

(Başı 9 uncuc'l:ı) 

h:ırıka s:ınat e~crlcri mry
dıına ı.ıc·tirm;ştir. Bir .ıaman 
lıır çok nrıınılan, nalın, tas 
ve tcknOatınd:ın müteşek
kil hamam takımları 'Trab
r.onda yapılır. 

Bakırcılık s:ın:ıtı d:ı Tr:ıb 
7.onda çok ilC'ri bir s:ıfhada. 
ilır. Her ce~it e~ya yapıla
lJi1mektedir. 
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GOOD • YEAR fabrikasının imôl e1tiği Kamyon lôstille rinin muh1elif fiya th 
ıekiz modeli mevcottur. En ·~ ucuz lôs1ik az kilo metre yap!ığı i~in so k1 

1
d aha ,pahalıya mal olduğu bilhas$;:, memleketimizde çok tecrübe ·edilmiıtir~ 
'Kamyon lôst iği alırken i~inize ,en ' uygun modeli intihap i.çin tecrübeli 1 ,. ~ . " '( 
~ mütehassıslarımızın . fikrini ·alınız ... GOOD-YEAR'ın e n )·üksek ,kaliteli ve en -

I palıal ı o!~n ROAD L'UG . lastiklerini tecrübe .ederseniz bunların kilometre 

he~abiyle e,;-ucuz ... lfütik • oldullorını siz de takdir edeceksiniz~ 

DÜNYANI N HER BiR TARAFINDA 
' GOODYEAR • .'LASTiKLERi .'iLE H~R B(R 
, MARKADA'N FAZLA YÜK N_AKLOlUN-

' ll>UGU Sf R HAKIKA TIIR. 

Memleketin her b ir farafındclı:i ocente

le rimi:z.den ROAD LUG veya diğe r model-
' . ,i 
le rde GOOD-YEAR !estiklerini oroyın12. I 

yolları Köy • 
ıeıne 

.:. 
suları ve 

(ll.-ısı 9 uncuda) 
ccğinin blr i:;arcti say1.lmalı
dır. 

1951 yılındn Bakanlıkça gön 
derilen 120.0:>0 liralık yaroım
la 61 köyt' tcmız içme suyu 
getirilmiştir. 1952 )ılında hU
kCımetın yardımı 400.000 lira
ya yükselmiş ve boru ile çi
mento temin edilmek sureti)le 
100 köyun dJha suyunun ge. 
lirtilmesi için ltaıırlıklar ta 1 
m:ımlanmışlır. 

Köy yollan için hükumetçe 
verilen tahsisat, 1950 yılınd:ı 
100.000 J951 yılında 2!!0 000, 
1952 yılında dn 405 OVO lira
llır. 

.Merkeıde, Trnbı.on - So;!uk 
su; Trabzon - Kisarna: Trab 
:ı:on - Arı;alya; Trabzon -- Z:ı 
fanoz ve Trııbzon - Kireçba
ne yolları devamlı b:ıkıma a
lınmıştır. 
Sürmrno-Köprübası, Ol -

Hayrat, J\aradcrc - Hifcr:ı, Se 
nısör - nerccik, Be~ıkdüı.ü-

Şalpazarı bucak yollarında, ba 
kanlıktan gönderilen 380.000 
lira ve- vıUiyet bütçesinden ek 
lC'nen 31.000 lira ile, l!mislet
me, köprü, menfez, isUnad du 
varları, l:lokaj \'e st:ıbıEzc in
~·aatları devam etmektedir. 

1S52 yoJ progr:ımınlla: Ok· 
su - Suva, Suva - ile, Ok
S!J - Zang:ı~iya, Znfanos - Kn ---·- --·· ........ -. 

vala, Kavala - Komera, Jlos -
Hosmr~oioz., Maçka - J.aıhan 
yolları yapılacak ve bi,ı:rilccek 
tir. 

Sekiz ndct kamyon, üç G rey 
der, çift tab:ınc:ılı bir ~.det kom 
presbr, köprü in~antı için bll· 
yuk su motörü ve çe5itıi fılct
ler Bayındırlık hi:ımcllerindc 
kullanılmaktadır. 

lkhsaden çöke9 Trabzon ka~kıF' ~yor 
(Başı 4 iinc·üde) 

tır. Buı:ün ikhsaden düı;tl\ğü elim vaziyeti g~rerek; Trabzonun 
)'Clışlirılıj;ti gençler, diıva~ı ele al:ırak: (Trabzon İlini Kıılkı;. 
ılırma Ccmi)clı) nam;ylc Ankarad:ı Ur cemiyet kunnu5Jnrdır. 
Şutatlnnbcri faaliyette ol:.n cemiyet çalı~ma programını h:ı
:mlamıştır. iktısadi Tetkik ve Arnstırma Ens1illls:.l vazifesini , 
ıri\rcc<'k olan cemiyet, çalışmnlarını, üyc1erden t('§ckkiH ('den 
ihtıuıs .komisyonları halinde yapmaktadır. 

Bu komlsyon1:ır, zir:ıat, ticnrct ve sanayi, satılık vo ııosyat 
yardım, schlrdJik ve köy<füük mcv:ı:ulıırmda is böllimli yap.. 
mı~Jıırdır. 

Bu t:ılı~malnrın ndiccsi, iltıi l i lcrc ve umumi ·dkfıra du
yunıl:ı<·:ıkt ır. 



Basm11harririmiz Ahm~t Emia Yalıa:aa Tnbıon ldmaa Giri Kalibiade idarecilerle birlikte. 

Karadenizin tabii limanı: 
AKÇ·AABAT 

(Başı ? !lcide> 
tülüncil t»lgeler devletin dai
mi himaye ve müıahareline 
muhtaı;lır. 

Zeytiadlik: 
A kçaabal yemye~l bir tablo 

hıılindcdir. Ut! !'e5ılliği Ak 
çaıhlta zeytin ağaç:arı ver
me:Ctcdir. Bura~ı. Karadeniz s:ı 
hillerinde zeytinin de ilk vat.ı
nıdır. Zeyli nburaya Milattan 
evvel Ege sahillerın:len gelen· 
Jerin eliyle getirilmiş ve yeliş
t.rılmiştir. 
Akç;ıabatta zeytin ağaçları se 
kız dokuı melre irtilaa ka:lar 
yfiksclir, glh'<ieleri iri, d:ılları 
f.ıılııdrr .Bu sebep!e mey\'lSı, 
uı:an sırıklarla d.ıllarma \'U· 

rulınlk suretiyle yere dı..şurü
lı.ip yerden toplanır Zeytinin. 
kar.ırmadln önce ye••! halde 
iken devşirilen l:ısmma b 
da (J:.ılrunda) den~r k.i, ye;il 
zeylin adıyla dti:ıy.ının b~r t:ı 
rafında r-:akbu: für. 

Zeytin bu sahillerde iki bin 
~neden fazla bir tarihe ma· 
lik. olduğu halde maalesef, ge
rek yağının istihsalinde ve ~e
reksc tuı:lanıp muhafaza edil· 
me:;lnde k41fi bilgi ve tesiJat 
yoktur. Bir yandan mütem:ırti 
tahribat dolayısiyle de, yarım 
ısır evvelki .zeytin ağaçlarının 
ancak dörtte biri kalmıştır. 

Akçaab:ıtta yılda 450 ton 
zeylin islihsJl edilmektedir. 

Bunlardan b3şlta lı:~nın is. 
tihsalleri meyanm_ıla mısır. p:ı. 
tates, buğday, fa!(ulya, so.~an, 
arpa, sarıms:ık. çavdar, nohut; 
nıeyvalardan da; fındık, ce
viz. erilı:, elma, umut. lı:iraz, 
:ıyvıı, dut, lcızılcık, kestane, in. 
cır, portakal limon mandalina 
mühim birer mevki işgal e
der. 

Atçaabatın sebı:eciliği de mü 
bimdir. Bu bakımdan K:cradeni 
z.in en zengın parçasıdır. Çu
buk lasuly.ısının en iyi cinsi, 
Lihana, pras;ı, paı:.ı ,patlıcan, 
bamya, hıyar, soğan, kabak, d.) 
mate.~. kavun, karpuz mclnul 
miktarda yeti,Jir. 

Tİt'Jıri 
bayat 

f lçc tabii bir lım:ına malilc 
ise de hırıtcrla~ıjı yoktur 

Ticareti, daha ıır.ıde arzi ve 
hayvani mahsul.Hının ntısı ile 
mahalli ihtıyaçlaı-.r. temİnin~ 
masruf ise de an::ık zırai u.. 
tihs:ıI.itının bl;jınd:ı ihr:ıç m:ıd
dl.'ler;ı•f1en olan lü ılııü.ı t-ulıın 
ması, buNıan b3Jkn tereyağı, 
yıııtıur~.ı. balılı:y.ığı, .fJ">ulya ;::. 
bi diğ~r ıtıraç madd~lcrine ma 
Mık oUa.u.ı. ıebeb~·le or&;a dere-

ccde lıct.rct hayaLır·a s:ı!ıiptir. diki: ·Bfiyük babam Akçaabat
Dahile bağlanması, aanayiin lıdır, aslımızın oradan gelme
bu havalide inkişafa halinde, siyle iftihar ederim. Fakat bıı. 
istikbalde daha faıl bir ticaret bam, kendim, 'annem, Trabzon
hayalına kavuşması mümkün- da doğduk. Mesele bundan iba
dfir. İlçede Zıraat Bankası var rettir.• 
dır. Eski Başb:ıkan Yardımcısı 
Maarif: • Faik Ahmet Barutçu da Akça. 
Kasaba:i:ı ,t>ir ort.a. iki ilk o- aballıdır. 

kul vardır. Kôylerin bir ço. iT ·--------
~~h~~ula Slhlptir. ! T rabzonun 
Akçl:ıb:ıt ş~hir olarak ço?. 

mamur bir kaı:adır. Elektrı 
i \ 'C suyu vardır. Başta tekel 

ve· hükumet binaları olmak ü
zeri.' birçok moder-n binalara 
sah;pUr. Şehir gcliısmcktedir. 

D3v:ı Vekili Muzaffer Lermi· 
o~IJ, (Akçaab3t - Akçaab.>t 
Ta!'.hi) adı il~ hu şchire aa 
çık n'.'fü blr c~r h:ızırbmış
tır. 

Akç:ı:ıbıtt:ı 

İki tekel 

En zı:;~1<' fındık ÜU'rin~ ge
ç;,nen şehirlerden g~çe geçe 
Trabzon istikametinde ilerle. 
yen hir yolcu, Akçaıb:ıda gelın
ce, hoş bir sürpriz karşmnda 
kalır Burada bü~·Uk tiltün de· 
poları. diı')er mamur bin'lll:ır 
vardır. Akçaabat (eski adı~·le 
Polathanc). kendine mahsus bir 
Uitün yctistirir. Senede üı;. dürt 
milyon kiloyu bulan tütfinUn 
nikotini fazladır. Kolay tanılır 
İskenderiye piyasası bunu arar. 
Akçaabatta soylendiğine göre 
or;ının tütün piyasasında bir 
değil, iki tekel idaresi vardır. 
İkincisi, piyasaya hakim olan 
Hakla BaşJrandır. ~kçaabat 
tfitününnn mahdut piyasalara 
gitmesi böyle bir fiili inhi53r 
yaratmıştır. l"alcat Hakkı Başa
ran. Akç:ıablda büyfik bir bağ
lılık göstermiş ve orada kazan. 
dığı paranın büyük kısmını de-' • 
polar. iş hanları kurmak ve ha
yır işlerine alaka göstermek EU

rctiyle yine rıuhallinde s:ırCel· 
mek yolunu tutmuştur. 

Akçaabatla geçen serıe on 
i::öy suya kavuşturulmuştur. Bu 
sene yirmi köye sıra geliyor 
İlçenin iki bue3ğına yol yapılı
yor Bunbrd:ın biri, şir.>diden 
istifade edilt'bilecek bir halde
dir 

Akç:llbJtla kulak misafiri ol 
d·ı~umuz bir mfin:ıkaşl, es~ı 
Ba:/vckil Hasan Sakanın nerelı 
oldul?ı.ıyle alllltalıdır. Akça:ıb:ıt.. 
lılar. Hasln S.ıkanın ailesi as
len oralı olduğu halde Trabzon
lu görünmesine gücenmiş gôrü. 
nü,vorlar. Meseleyi c5ki .Başve
kilin lı:Cfldisinden sonluk. De-

Nüfusu 
(B:ışı 8 indde) 

Merkez; kaz3nın nüfusu 1927 
sayımında 24.587; Hl3:5 s.ıyıını, 
da 2J.682; 19~ da 32.78!); 945 
de 29.824 ve 19:50 de de 33 .909 
olmuştur. 

Vil:tyetin umumi nüfusu 9'*-0 
dl 300.733; 19-15 de 295.384, 
1950 de 419.148 oldu~una gi.i 
re, irsan Ünsuru, 1!>40---1945 
arasında eksilm~. buna muka
bJ 19U-1950 ar~mnd.ı artmı 
tır. 

Um..ımi nüfusun ~eh:r \'e 
köylere d:ı:ııış ~~kli şöyledir: 

' Şehirde Köyde 

Trabzon 33.SG9 65.496 
Akcaabat 5.127 61272 
Çaykara 800 33.457 
Maı;ka 512 34.980 
Of 1.190 42047 
Sürmene 3 ,051 68.178 
Vakfıkebir 1.394 67 C7:> 

46.043 37'3.105 

.. r, .. 1ıt1._ _..... 
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'Of: Hoca ve tüccar 
muhiti 

(Başı 7 netde) gelişmesine hizmet edebilir bir 
h\Zll"lanmıştır. Köy halkı, 1~- amildir. 
çiliği temip etmek şıırtıylc. ktıy Of'luların 

ler bu borulardan istifade cdi- lluybn 
yorlar ve su taşımak için tek- OC'lular haklarını aramakta 
tikleri zahmetlerden kurtulu- ısrar eden iıı.c;anlardır. Bir ku. 
yorlar. ruslulc haklarından vugeçecek 
Çııy imi yerde en çelin mücadeleleri 
· Of'da sığırcılık ileridedir. 30 göze alırlar. İdarecilerden nlclı
hiıı kadar inek vardır. İstihsal- ğımız mallımata göre kıınunla
ler arasında fındık en mühim rın tatbikatı bakımından Of çol~ 
bir yeri tutar. Senelik istihs:ı- dikkate lüyık bir tecrübe sah!•· 
lin kıymeti dört milyon Ura ka· sıdır. Bununla beraber mııhalli 
dardır. Bundan bıışka fasulya lınlk. memurlar, iktidar ve mıı
\'C yağ. bir miktar meyv:ı ihra · halefct partileri arasında fuz.ulf 
catı vardır. Mısır ihtiyacının çekişmeler yoktur. Memleket 
Oçte ikisi OC'da temin edilir, meselelerinde birlik ve bera-
alt tarafı .hariçten gelir. berllk hali ortalığa hakimdir. 
Şimdi Of'lulara çay ekmek Of, hayat. seviyesi yfikse':c bir 

imi verilmiştir. Muhit için en yerdir . .Evler muhafazalı ve &ü
mühim haber budur. Küçük öl- r.el, insanların kıy&fcti temiı
çüde üç çay fabrikası kurmak dir. Köylerde lüks limb:ısına. 
üzere ayrılan dört buçuk mll- ı-adyoya bol bol tesadüf edilir. 
yon liradan bir kısmının OC'a Bunun sebebi, geçimin genişllı;-:i 
ayrılacağından ve burada bir değil, iyi görünmek ve tah:ııil 
fabrika kurulacağından Of'lubr seviyesinin yüksek!iğidir ec
emin bulunuyorlar. Burada ye- çim derdiyle memleketin her 
tişecek çayı Rize fabrikasına köşesini dolasan Oflular, gfır
nakletmek imkan~ızdır. Çay tar. dükleri iyi seyleri beraberlerin· 
lalnnndan mahsul idrak edil- de memlekete getirmek itiya• 
mesine daha bir, iki sene iste- dındadrrlar. 
mekle beraber, Of'lular, çay fab Oflulann çoğu mısır ekmeği. 
rikasıoın derhal kurulması ba- ni tercih ederler. İddialarına 
kımından çok sabırsızlık göste· göre yoğurt, süt ve b:ılık mısır 
riyorlar ve bizdeki mevzuatın ekmeği ile yenirse daha lenctH 
sür'atle yfirümek imkanını ver- olur. Mısır unu, peynir ve yait 
mediğini, şimdiden teşebbüse ile yaptıkları kuymah adlı bir 
geçmek icabettiğini ileri sürü- gemici yemeği varoır iti bunun 
yorlar. sıcaklığını ve tazeliğini uzun 
D:ııhili müddet muhafaza ettiğini söy-
ııhaceret lerlcr. 
Of halkının fakir kısmı iı;in Of'a tam öğle yemeğı uım:ını 

muvakkat gurbetçilik eskiden- vardık. Rizenin PaZ3r k:ızasl!l· 
beri itiyat halini almış bir ge- dan gelen bir idareci ve adliye
çim yoluydu. Şimdi buna de- ci grupu için Belediye Reisı bir 
vamlı bir şekil vermek için bir yemek hazırlamlstı. Biz de bu 
dahili muhaceret çığırı açılmış- yemekte bulunduk. Of ve Pazar 
tır. Samsun ve Muş'da bulunan hakkınd:ı bu nyedc etraflı nı:ı
toprak tevzi komisyonlan, m:ı- lüm:ıt elde etmek fırsatını ele 
hıılll halkın ihtiyacından arta· g('ç·rdık. 

ca'( toprokl:ırı Karadeniılilerı> ~ ·--------
\•erm~k üzere harekete gC'çmi~· V Lf '-eb · 
tir Of'dan müraca:ıtler çoktur a K 'K 1 r 
S:.!msun \·e Muş'da toprak ala 
bllm~nin şartı. mem!ekctlckl 
topraı1ı elden çıkarm9mış ol
mak, yani toprakla olan ba 
kesmemiş bulunm:ılttır. 

Orda dolrumaMhk ilerlerncl 
Midadındadır. Şimdiden yata 
çarşafı, peştemal. iç gömlelli 
gibi şeyler dokunuyor. İplik ,-e 
dokuma ma!cineleri :hen Uz ırnu · 
lıite girmemisfu'. Modern maki· 
neler dağılırsa ve kurslarla usul 
öğretilirse dokumat'ılık alıp yü. 
rUyebilir. Bilhassa ki lıidro e
lektrik tertipleri tamam olun· 
ca, tezgahları elektrikle işlet
mek imkiinı da -elde edilmiş o 
lac:ıktır. Of'da kendir yetişme
si de dokumacılık s:ınayiinin 

• 

... 

OC'da CWllhur iyeC. Heyelanı. 

• 

Terey,ağ 
Merkıeıidir 

ma~ı 2 ncidc) 
riml.:tm~k için açılan krediler 
genişliyor. Mevdllnttn artış is
tıda:h vardır. 

lt:arademzın dıter :yçrleri gi
bi. Vakfıkebırin de başlıca ge
çim kaynaklarındln bin, ken1i 
muhitlerinde gecim imkllnı tc. 
min edemiyerek harice giden
lerin gönderdikleri ııarıılardır. 
Böyle paralar, Vakfıkebir için 
ayda elli bin lira diye tahmin 
olunuyor. 

, L 

• 
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Trabzon'un coğ'ra:"t' 

duruınu 
Trabzon, Tfirkiyenin Kuzey Do:ıusund ı ve Karadeniz in Do

l!u kıyısında 40,S0/41,10 derece Kuzey nrz ve 39.07/40,29 
dereci.' Doğu tül daireleri ara.c;ında bulunmaktadır. 

J)o~usunda !:ize. Güneyinde Gümüşhan~ ve Batısında 

Gircsunla çevrili Kar:ıdl'nizc sahili olan ilin yfiz ölçümü 4541 
kilom<'tre karedir. 

Doğudan Ilıılıy:ı dojhı• Kuzey Anadolu silsilesi 113rşite ka
dar bölgeyi tevrcll.'dığinden sahilden içerlere doğru unnan ve 
3000 metreye var:ın tepelere nıiililki olan bu sırtlar arasınıfa 
yer yer d:ır ve derin ddiler sahil arazi şeridine doi!ru m:ar. 

Ziraat edilen arazi iste bu sırtlar ilttrinde olup, 1000-1200 
rakımını aşm:ız. daha yükseklerdeki arD'liler ise meralar ve ni
hayet yavlalan teşkil eder. F.sasen 600 kadar olan köyler bu 
rakım içindedir. 

Zikre değ·~r d:~lar Zigana, Kolat, Çakıl, Göl, Knrakabln, 
Ziyaret, Pulat, Sotaanlı. lfaldizen dağlarıdır. 

IKl.:İM 

~ 

Tra~ıonua her ya•ı mubtelif fi evirlere ait bıriJai rsulerle dolu dur. Rtr Bizans eseri: 

1 

, Beypın:ırı. Knradai?. Harman. Tepecik, Sullanmurat, Mes
cit en mühim yaylalarıdır. 

. 
Harşit~ varan Kuzey An:ıdolu silsilesi He tevrili bulunıın böl-

Trabzon'un larihcesi 
ge iç Anadolu ıklimir.cfon ayrılmış olduğundan yazları 

1 
mütedil sıcaklıkta, kışları llitir mülayim ve yağmurlu olup 
ilkbaharı ekseriyetle kışla karışık sônb:ıharı ise uzun snrer. 
Bu lıususiyı>tlcrinden iitürüdür ki. yllnız rütubet Cnılolı~ı 

ı müstesna Akdeniz ıklimine benzer. Doğu Karadenizln en güzel 
şehri ve en işlek .limanı 

olan Trabzon, 1-nurum üzerin. 
den İran:ı giden eski beynelmi
lel yolun başında bulunduğu i
çin yüzyıllarca büyük bir tica. 
ret merkezi olarak kalmıştır. 

Kadim devirlerde adı sugra 
veyahut murabba manasına gc. 
'len Trapezos'dur. Bazı müver
rilılere göre, 'bir dıığ yokuşu 
iizerınde kurulmuş olan kaleyi 
ihat.ı eden surların şeklinden 
dolayı bu ismi almıştır. MÜ\'t'r
r.ih Charles Texier de aynı mii
tnli\adadır. Fakat eski de\'İr
lcrden nizans fmp3ratorhığu. 
nun sonlarına kadu bu kale 
duvarları birçok tadilata uğra
mıştır. Milattan dört yüz yıl 
evv('! •Onbinler• in ordusunun 
l'akıyeleriyle beraber Trnbzorııı 
g('len meşhur hatip K.;encfon, 
·Trabzon Sinobun Nr l{olonhi
dir· der ve şehirde as!u:rlerın 
çol: iyi karşılandığını ya~ar. 

Rom:ılı General Lukullus ve 
l'ompei, Pont dcvl::-tıni yık 

mak için giriştikleri s:ıv:ışlard:ı 
Tralnona dokunmamışlardır. 
Tralnon, Rom:ı İmp:ıratorluğıı. 
mm imtiyazlı idaresi ile diğer 
eyaletlerden ayrılmıştır. İki:ıci 
asırda İmp:ırator Hadrianus, 
Tralızona çok ehemmiyet ver
miş, burada saraylar. kemer
ler, mabetler inş:ı ettirmiş, 

sun'i hir liman yaptırmıştır. Se 
hir ve liman, Got'ların Knrade
niıdeki ilk hayduUuklarına he
def olmuş, halk katliama tabi 
tutulmuştur. Justinianus'un 

1 

Yazan: 

Feridun Fazıl 
TOLBENTÇI 

• 
Trabzonun imarında bir h:ıyli 
himmeti geçmiştir. Muauam su 
!kemerleri :raptırmıştır. 

1204 de Latinlerin İstanbulu 
zaptetme<;i üzerine fmpıırıa

tor ailesi ile birçok Rum ıısilza. 
deleri kaçmışlardı. Bunlardan 
Üçüncü Aleksi'nin damadı Te
odor Laskarls, İznik şehrini 
merkez ;rap:ırak İznik 1mpııra
torluğunu kurmuş. Aleksi Kom. 
nen de Tratnonda başka bir 
Rum İmparatorluğunun temel
lerini atmıştı. 

Lıı.~karis her ne kadar bunl 
m5ri olmağa ç.ılışmış ise de mu 
\'affak ol:ımamL5tır. Birinci İz
zettin Kı:;ykavus tarafından 1211 
de Sinobun fethi nl.'ticcsin1~ 
bu imparatorlu~un hudutları 
küçülmüş ve Selçuklulara ver
gi vermeğe m~cbur olmuştu. 
1221 de Trabzon, Selçuk Tfirk
leri tara(ınd3n ilH defa muha
sara edilmi~ti. F akat fetih mü
yesser olmamıştı. 

1243 Temmuzunda cereyan 
eden Kösedağ savaşından . son
ra. Anadolu Moğolların hAkimi
yeti .altına geçmiş, Trabzon bu 
sefer Moğollara vergi vermiş. 
ti. 

pnleoloğlar 1261 de İsta!'lmlu 
tekrar alarak Litin Impa

rıılorluğuna son verip merkez
lerini İznik'den .İstanbula nak
lettikten sonra da, Trabzon, is
tikliilini ınuhafa~aya çalışmıŞ
tı . .Fakat hiçbir zaman kudret ı ıı 
ve kuvvet gösterememisti. im. 
p;ıratorlar, güzel kızlarını kom· 
şu hfikfınıetlerin Beylerine verp 
mek suretiyle memleketlerini 
tecavüzden kurtarmak istemi~
lerdi. Üçüncü Aleksi, kız kar
deşi Maria'yı Akkoyunlu Tfirk
menlerl reisi Fahrettin Kutlu 
ve dört kızını da Ttlrkmen Bey
leri ile evlendirmişti. 

Trabzonda iktısadi nüfuz d:ı 
Vencdiklilerle Cenevizlilerin e
linde idi. On beşinci asrın ilk 
yıllarında Timur'un nezdine İs 
panya elçisi olarak gid~n Kl:l
viyo, Trııbzona gc!di,~i 1.amar: 
şehrin haricinde biri Cene,·iı.li
lerin, di;;eri de Venedlklikrin 
olmıık üzere iki yer>i kale g.'i:.
muştilr. Kla\'ıyo, maruf e3::-rin
de Tr.ıbzonun pe~: güzel bir ta 
virinl yapmaktJdır. 

s ultlln İkinci Murat zamanın-
da Trabzon, Türkler tara

fından denizden z:ıptedilmek 
istcdi!ıniş ij;) de fırtına yüzün
den bir netice atın:ım:ımı;tı. 
1456 da Amasya Valisi Şehzade 

B:ıyezit (Sultan 1kinci Baye 
zit) in lalası llmr Beyin kara
dan yaptığı hücum da akim k:ıl 
mıştı. Bunun üzerine İmpara. 
tor, üç bin altın vergi vermcğe 

(Devamı 12 ncfde) 

Son yıllarda yagı~h günler adedi 159 u bulmuş ve y:ığıs 

nıiktnrı da l(}U,O mm. ye çlkmı~tır. F.saslı yağışları sonb:ıhtlr, 

kış ve ilkbaharda toplanmı~tır. Sıcaklık ortalama 14.6 olarak 
normaldU-. Bazan yağışların y:ız aylarına serpilmesi bol ve bere 
kelli mahsule ~ebco olur. 
AKAR 
SUl.ARI 

oo:ıudan Batıya do:ru Baltacı, Solaklı, Humurg!ın, Karadere, 
Y:ı'lbolu, l>irana, I>cğirmen:.iere, Sera, Kalanıma: Fal: Çam

lık ve Akhisar dereleri en mühimleridir. Bunlar umumiyetle 
kışın fazla yazın ise az akarlar. 

Bunlardan m:ı:ıda }'amı suları çok azalan ve halta kuru
yan d:ıha birçok kUçük dC'reler vardır. 

Bunlardan l:lyıkiyle istifade edilmez yalnız; Mzıl:ırındnn 

sul:ımadıı ve bir iki t.wl.'~ınden de tomruk nakliyatında istifa. 
de rdiJir. 
l 11mAl.TI 
St:l,ı\ r.ı 

Çok tırızalı olan böl~ed-. topr.ak. tabakaları karışık ve alt ta- ı
b:ıkalar ekseriya kayalık olduğundan taban suyu çok yer. 

!erde toolan:ın::;z \ 'C bund:ın oturli de kuyu vesaire milmkün 
olam:ı.7 M~vcut sullr Lc;e umumh·eU~ memba sulıırıdır. 

Ekibimiz Trabzon'a nasıl gitti J 
ması z ndıle) 

kel eden sür'at poı.Lası Tr.ıbz::ına en ima za:nanda gitmeyi te
min edt-r. Bundan b:ıska, SJm$una kadar uçak veya tirenle gi. 
dip, oradan vapurla yola devam etmek suretiyle de Trabzona 
gidilebilir. Aynı şekil1e trenden otobüse aklıırm;ı yapılarak; 
ErzurumJan Trabzona g~c;n:ck de kabildir. 

otomobille seyahat ec'enler için en caz.ip yol, sahil kııra 
yoludur. Ü.tıınbuldnn ra)kmak suretiyle Zonguldak, JCastamo
nu, Sınop yolu ile S:ıımuna \'armak ve buradan, tabiat cn
z~llikll.'riniıı itinıft•n C<'C<'rck, deniz kenarından ve yeşilliklerle 
dolu sahil yolundan 'frııhıona gitmek z.evklerln en bUyüf!i ıı(l 
tatmak demektir. 

Bompeııia eteklerinde a Kale ve Trıbıoıı i.shelesinlıı gürüııiiiiL 

• 
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Şpor faaliyetleri bakımından 

Trabzon ötedenberi yurdun 
çok canlı bir bölı:esidir. Kara
denlıin en hareketli spor böl
gesi olan Triıbzon zaman zaman 
Türkiye çapındaki müsabaka
Jarda ön plinda temayüz et
tiği gibi &imdiye kadıır da 
birçok samplyonl:ır ve bilh:ıs 
sa kıymetli !utbolcul:ır \'e ııt 
Jetler yetiştirmiştir. 

Bunlar arasında bütün Tür
kiyede kendilerine şöhret yap 
mış ve ht:ınbulluların çok ya. 
kından tanıdığı eski futbolcu
lardan Fenerli Naci, Galatasa 
raylı Salim, Ankara Gençler 
birliğinden Hasan Polat Trab
:t.onun yetiştirdiği büyük §Öh
reUerdir. 

fü\len İstanbulun, Ankara ve 
diğer biiyiik jiehirlerlmizı:ı bas 
Jıea kulüplerinde oynayan kıy. 
metli futbolcular arasında Trab 
zondan yetismlş olanlar çok
tur. Galatasaraylı N:ıci, .~'ener 
ll Zekerl)·a, Gençlerbirllğıntlen 
Ali Polat, İstanbulsporlu Te
mel bunlardan birkaçıdır. 

Milli atlet Kemal Horolu da 
Trabzonda yetişmiştir. 

Halen Trabzonda sporun h<!r 
~ube~inde faaliyet vardır. Cj. 
v:ır vll~yetlerle her an tereas
Jar temin edildiği gibi yine 
her şubede Türkiye ve ~rup 
birinciliklerine iştirak e.iilmek 
tedir. 

Bilhassa, Trabzonun Ycşll
Bey:ulı İdmangücU ile Sarı-. 
Kırmnıh İdmanocağı kulüple 
ri arasında ötedenberi devam 
eden ciddi ve çok samimi reka 
bet; bu memlekette futbolun 
~ok ileri gitmesine hizmet et
miş, buna diğer kulüplerin 
gayretleri de eklenince futbol 
bir ana spor kolu halinde ı:e
Jişmlstir. 

Futbol mevsimi Trabzon spor 
severlerinin en çok arzul:ıdık· 
ları mevsimdir. Doi?an Gençlik, 
İdmangücil Gençlik, İdm.moca 
fı Gençlik, Necmiati Gençlik 
ve Akçaabatın Sebat Gençlik 
Xulüplerınin teşkil ettikleri 
Jiı: yanında, Lise, Öğretmen O 
kulu, Ticaret Lisesi ve Erkek 
Sanat Enstitüsünün istirakiyle 
kurul:ın okullar ligi çok zengin 
spor temaslarına meydan \"er
mis olmaktadır. 

Futboldan ba~ka bütün ku· 
lüpli?r atletizm, güreş, voley
bol, boks, yüzme ve diı?er şu 

I 

Trabronun yetiştirdiği futbol 
)ıldızlanndan Xacl fo.S.) 

İşte, (G.S.} •ın eski acar oyı.ın· 
cusu Salim. O da Trabzon İdman 

ocaiında yetişmiştir. 

belerde de faaliyet ı:östermek
tedirler. 

Spor mevı.uunda ııöstcrdiği 
bu ileri duruma mukabil Trab-1 
ı.on çok ihmale uğramış, yıl
larca kendi yaı'?ı ile kavrula 
rak muvaffak olmuş, hiçbir teş 
vik ve yardım ~örmemi~tir. Se 
nelerdenberi yarı inşa vaziyet. 
te duran stadyom bu aUkasız· 
lığa bir misaldir. 

Stadyomun ikmali işi ancak 
bu yıl ele alınmıstır. Bu te.~ls 
ikmal edilince spor faaUyetle
ri daha ferahlıkla yapılabile

eek ve dolayısiyle Trabzon ve 
memleket sporu; bundan bü
yilk fııydalar temin edecektir. 

tis,ade·n çöken 

abzo,n kalkınıyor 
Trnbzon, vakllyle Doğunun transit ve ticaret merkez.i)'di. Şar 

kn ve Asyaya giden ticaret yolları Trabzondan geçerdi. 
Geniş l:Jr hinterlanda sahip olan liman Do~unun k:ıpısı diye 
anılırdı. f şte bu Trab20n iktısadi refah itibariyle çok yüksek 
bir seviyede idi. Fak:.t, Enunım demiryolunun nçılmaslyJe 
ticaret :;olu da blrclenbire değişmis ve bu hal Trabzonun lk
tısadi h:ıyalı için ilk darbe olmuştur. Trabzon - fr:ın transit 
yolu, daha ekonomik ~rtlar zuhu~ etti~i için fr:ın - Et7.U· 

rum - İç Anadolu dcmlryolu iizerinden Batıya bajtl:ındı. 
Trabzonda tic:ı~i lıareketkr azaldı ve iktıs:ıdi refnh de\Ti ni
Jı:ıycte ermiş oldn. 

Bugüne kad:ır llnı:ının y:ıpılm:ımış olm:ısı da tic:ırctlııi de
niz yoluna bağlama \'e bunun nimetlerinden foyd:ıl:ınma lhti
mnlini crtadan sildi. 

Trabzon bu sebep!<.- son 30 yıl :zarfında iktısadcn geriledi, 
niifus unsurunun çoğurıu kaybetti, sınai ha)'atı kısırlıı5tı. Bu 

tarihten sonr.1 Tr.:ıbzonun talihsiz dC\Ti başlamıştır. nugüne 

kadar gelip geçen lıJkümctler de Trabzonun, daha' doğrusu 

Doiiu füıradenizin derdini :ınlayamamıs \'e C'lindcn tulmam15. 
(Dc\•amı l1 ncldc) 
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Fenerbahteli emektar Xaci de 
Trabzon İdmanocnğında Yelişmis 

bir yıl<lu idi. 

, 
llJ! 

e~~ 
• 

r~ 
Trabzon, Dol!unun en mü 

him bkelesi olması ve Do
ğu Anadolunun kapısı bu
lunması dolayısiyle çok ha
reketli bir vilayettir. Gidip 
gelen vasıtaların adedi ve 
muhtelif maksatlarla geçen 
insanların sayısı f:ızlad:r. 

Buna rağmen Trabzoııda 
modern bir otel sanayii la,; 
rulamamıştır. Mevcut ;}:? O· 
tel içinde pek a11 ist.enifü 
rahatlığı temin edec~k va
sı!tadır. Bunlar arasındJ 37 
yataklı (Yeşilyurt), 40 ya 
taklı (Şems), 36 yataklı (Ci
han) otelleri banyoluul'l'. 

Diğer iyi oteller de (Se
lamet), (Sabah), Chtanbul), 
(Turan) isimlerini taşımak. 

tadır. 

Umumiyetle tek yatak fi. 
yatları 250, cilt yatak fiyat 
ları 200 kurus arası.ndadır. 
Yeşilyurt otelinin lüks ~ınıf 
yatakları 300 kuruştur. 

Belediye, şehre mouern 
bir otel kazandırmak Ülcre 
tcsebbüse ıeçmi5tir. D:.ı o
tel, Tahim Parkının üst 
kısmında denize n1zır bir 
yerde inşa edilecektir. Pro· 
Jeleri hazırlanmıştır. 

Şehrin her kösesi ayrı bi ı· giizdlik ıasır. Park \'e 

Boıteııe mahallesinin bir kısmı. ------ - - ~ ·-- ·-------- -

rı·abzoıı, Karadeniz ıkliminin 
bütün hususiyetlerini tası· 

yan bir villiyet olmak sı!atiyle 
sağlık mevzuunda sakin bir 
muhit sayılır. Bu sebeple, bu 
muhitte salgın şeklinde bula· 
~ıcı hastalıklar yoktur. Ancak, 
büyük tahribat yapan hastalık· 
ların basında verem gelmekte
dir ki, bu hastalığı hazırlayan 
:sebepler de tamamiyle bölge 
halkının geçim seviyesinin dU· 
.şüklüğü ile izah edilmektedir. 
Bir defa, halkın ekseriyeti fa
kirdir ve az beslenm~ktedir. 
Layıkı veı:hile gıda alJnıamak
ta vücut mukavenı etleri kırıl
maktadır. 

Saniyen, bağırs:ıl: parazit-
leri muhitte, yüzde itibariyle 
büyük bir yekün tutmaktadır. 
Bilhassa bu böl::;ede bulunan 
Kancalıkurt, zafiy.:ıte ve kıın
sızlığa sebep olma1't.1, bağır-

·sağuıda ya~ıyanları \ereme ınlis 
teid kılmaktadır. 

Ayrıca, muhitin ratıp olu~u 
verem mikrobunun uzun za
man yaşamasına sebep olmak
ta, günesin azlığı, bu ya~ama 

---~-
.• 

~-

milddeUni daha uuıtmaktadır. 
\'ine rfitubet, romatizma! ha,-:. 
talıklarla üst teneffüs )·olu 
hastalıklarını çoğaltmakta. 
bronşitleri artırmakta bu da tii 
berkülozun yayılmasına y:ır
dım etmektedir. 
Trabıonda sıtma ile savaş i

Yi neticeler vermiş ve bu mu
hit sıtmadan temizlenmiştir. 
Sıtmalı adedi de çok azalmıc;.. 
tır. 
Sac tık 
müesseseleri: 
Doğu bölgemizin en mükem 

mel hastahanesi Trabı.ondadır. 
350 yataklı Trabıon Nümune 
Hastahanesi her türlü teçhizat 
ve klinikleriyle yalnız Trab
zonun değil civar viliyetlerlıt 
de ihtiyacını karşılamaya çalı' 
maktadır. Bundan başka Trab 
ıonda 60 yataklı Verem IIas
tahanesi, bir \'erem dispanseri 
vardır. 

Trabzonda bin yataklı bir \e 
rem hastahanesinin inşası filii 
ı;:ıf!ıaya intikal etmiş ve yü& 
yataklı birinci blokun lnşaatı-

<Devamı 12 nci(1e) 
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Sarlıan eıı biiJiik le modrru sıhhat tesisi: Tr;ıbzon Xümune il asla hanesi. 
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Besikd~zü ~ucak merk<'ıir.den henüz ayrılnıı~tık ki birdenbire 
genış bu mamure ile karsı kar§ıya gcldık: Karadeniz .sa

hilinin erı latif bir )erinde, dünyanın en güzel plajlarından bi
ri .sayılac:ık ince .kumlu bir sahada Beşikdüzü Köy Enstitüsü
nün takım takım bln:ılaı ı yayılmıs bulunuyordu. Binaların 
arasır.da ağaçlıklar, balıç<'ler vardı. Küme halindeki gül ibri· 
sim ağaçları ortalığı bf)ş bir surette süslüyordu. 

Öğle yemeği \'akli idi. Enstitü .Müdürü ekibimizi yemeğe 
çağırdı. Hocalardan ''e az miktarda öğrenciden mürekkep bir 
akıncılar karnesinin orasın:ı ~eve seve karıstık. 

Aldığ!mız nıaluın:ıta göre bu enstitü, me\'cut sekliyle tas
fiye halindedir. Şimdi tamamıyle erkek olan 567 talebe, diğer 
enstitülere d:ığıl:ıc:ık, hıır:ıda 400 ki~ilik bir kadro ile yalnız 
kızlara mahsus lıir köy cnstitüsO kurulacaktır. 26 vilôyetin, 
16-i kazasından topl:ına<'aı: kızhır, tıur:ıda köy öğretmeni ola
rak yctistirileceklir. 

Enstitülerin ilk lmrulu~ sekli tasfiye edildiği \'e eı·keklerlc 

kızlar ayn mekteplere :ıyrıldığı bir sırnda Be5ikdüzU köy ens

titüsünde 2fl kız lıul.ınu:;ordu. Köylü kız ve erkekleri aynı mü

essesede müsavi \'al:ında~. müsavi insan, müsa\'i mcslekd:ış, 

birbirine saygı duyar \'e h::reketlerinin mesuliyetini tnsır ol

gun kimseler diye yetiştirmek maksadıyle yıllarca evvel atılan 
inkılftp adımının baltalanmasına ne kadar eser edilse azdır. 

Uzun köy yollarında semsiye ile güneşten korunarak 
le)lü kaduılar. Karadenude köy lü kadınların hepsi 

giyerler. 

ra on a 
av atı .... uat a 

r rabzonda utcdenberi c:ııılı r::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,::-
bir matbuat hayatı nrdır. 

Trnbıon, Doğunun lllm ve ir- M h 
fan merkezi Olmak mevkilni U· eş ur 
zun zamandanberl muhafaza et 
mektedir. Maarif müesseseleri K • 
her devirde çesitli ve ieng!Tt ol ısa r na 
muştur. Halkı, memleket da· 
nlarına ve mahalli me.;elcle· M d 
re dalma yakın bir nlaka gös- a en suyu 
termistir. Çeşitll mnnakas:ı ve 
fikir hareketleri de Trabzonun 
mahalli gazetelerinde yer al-

rnıştır. 

Cumhuriyelle yaşıt (Yeni· 
3·01) gıızetesi Trabzon matbua
tının en kıdemli organıdır. Bu 
gazete 30 yıldır Bekir SlikfiU 
l{ulaksızo~lu tarafından yayın 
)anmaktadır \'e meml.:ıkct için 
lıirtok faydalı hiı.metler gör
müştür. Yeniyol günlüktOr ve 
D. P. tar:ıftnrıdır .. 

Memleketin en şifalı nıa· 
den suyu Tubıonda çıkmak 
tadır. ..Kisarna Maden Su· 
yu• namı ile anılan bu fiu 
kendine. dilnya ölçüsünde 
bir şöhret sağlamıştır. 

Şehrin hemen 25 kilomet
re yakınında ııynı ismi ta· 
sıyan köyün eteğinde yeşil
likler içinde tabii bir kny 
nak olan Kisarııa suyu, sıh
hi teçhizat ile ~lşclere dol
durulmakta ve ~·urdun her 
yanına gönderilmeklclllr. Diğer günllik gazeteler ara· 

sında, Faik Ahmet Baruttu ta. 
rafından tesis edilen ve C.11.P. , I l\lnden suyunun bulundu· 
taraftarı olan (Halk gazetesi) ğu yer aynı zaman J:ı bir 
muhalefet vazifesini ciddiye !le ı snyflyc ve mesire yeridir. 
yapan ve Trabzon için fn>·dalı 
tıir gazetedir. -

Diğerlerine nazaran genç ~:ı ricindc bir kısım kazalarda d:ı 
yıl:ın (Trabzon) gazetesi de ha!lalık gazeteler yayınlanmak. 
günlük gazeteler arasında sayılı tadır. (Çaykara) ve (Yeni Of) 

bir yer işgııl eder. mahallerinde yayınlanan hart; 
:Merkezdeki bu ~azetelcr ha- Jık ı:azetelerdir. 

lleşikdüıü Köy Enstitüsünün resim \'e el işi serı:isi hakiki bir san'at müzesidir. Vahın ekibin· 
den Ahmet Emin Yalman ,.e Kemal .\ydar, öğretmenler le birlikte sergide. 

~ 

j 

~ abzon'oaı 
.. cO 

v 

'aıf~a-r 
60-70 sene evveline gi

decek olursak Trabzonu bü
yük bir transit ve ticaret 
merkezi halinde görürül. E
sasen Trabzonun en zengin 
devri de Doğunun Kapısı di
ye anıldığı o devirdir. Trab
zonda küçük sanatlar kökiü 
bir maziye sahiptir. Doku
macılık, bakırcılık ve ktt· 
yumeuluk gibi kilçllk sanat 
!arda Trabzon kendine bir 
mevki yapmıştır. 

E.skiye nazaran ~imdi mev 
kii sarsılmış olan dokuma
cılık el tezgahı seklinde ya
şatılmaya çalışılmaktadır. 
Faroz, Dere mahallelerinde 
ki her evde bir tezgAh bul
mak kabildir. Dokumacılar 
bir ·kooperatif halinde teşki
latlı bulunmaktadırlar. Mcs 
bur, Trabaon peştemalları: 
yatak çarşafları, çorap ve 
!anilüar, yün bhiılar hep 
bu teı.g~larda dokunur. 

Kastel'de Bacı Hemi' Aganta dtrebe)'lik ~atosu. 

Trabı.onun en meşhur sa
natı kuyumculuktur. Bu sa
nat, eskiden olduğu fibl &im 
di de revaçbdır. Ve ince ir 
ler her tarafta takdirle kar
şılanmaktadır. HaSlr örgü el 
dokuma altın Trabzon bile
ıit:inin şöhretini duymayan 
v:ır mıdır? Bu bilezikler, al
tın tel ile ve tıpkı bir kumas 

•• oy Y' 
• 
enıe 
..:. 

arı 

sula 1 
B ütün memleketle bir da\'a 

olarak ele alınan köy yol· 
Jarı ve köy içme suları me· 
selesi Trabzonda da nafıa iş
leri arasında en mühim mevkii 
işgal etmektedir. 

Bu dAvada köylü vatandaş
ların 1:österdiği anlayış cidden 

takdirle kıırşılan:ıcak bir mü- gibi öriilür, bOyük bir itina 
kemmeliyettedir. Gerek Bakan ve emek ister, bunu örenkr 
lığın ~·ıldan yıla artan yardım de (ki ekserisi kadındır) na 
ları, gerekse köylUlerin kendi dir yetisir. 
yol ve suları için sarfettikleri Trabzon kuyumculuğu, al 
bedeni gnyret davanın, Tr:ıb· ~ın \'e. güınüıi istemelerde de 
zomla kısa uımanda halledile- <Devamı 11 ncide) 

<Devamı 11 ncide) 

orda mahalli memurlar Rizenin Pazar kaz.asrndan misafir gelen memurlarla bir araiı:a 



Trabzon Erkek San'at Enstitil>;ii 

Trahzon'da hareketli 
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muhiti: 
gemıcı 

Sürmene 
s ijrmenc denizle kucak kuca-

ğa yaşayan bir muhlltir. 
Burası kaptan yetiştirmekle 
meşhurdur. Açık denizlerde yıl
larca dolaşmış emekli kaptln
lara her adımda Sürmene so
kaklarında, kahvelerinde tesa
düf edilir. Altmış sene kadar 
evvel Karndeniz Slhill ile Ak-

liKasfef' de~ 
Derebeyi 
Şatosu 

5 ürmene'dcn ayrıldıktan 

deniz, Rusya ve Romanya ara
sındaki nakliyat, Sürmenede 
yapılan ve hareket limanları o
rası olan yelkenlilerle temin e
dilirdi. 

Bir zamanlar, Sürmenenin 
civarındaki Sarçona mevkii, bir 
tersane halinde iken, yapılan 
teknelerin miktan şlmdi azal
mış, hacimleri de küçülmüştür. 
7..aten civarda geml inşasına uy
gun kereste kalmamıştır. 

bir maarif hayatı 
Trabzoıı, ~aarif" hareket_lc_ri 1 

var . 
1 

bir müddet sonra Kaste
le gelirsiniz. Burada bir yol
cunun merakını tahrik ede· 
cek bir mevzu \1lrdır: Bir za
manlar Derebeyi sıfatıyle bu 
havalinin mutlak hikimi o
lan H:ıcı Yakup zade l'ılemiş 
a~anıo şatoyu andıran kona
ğı ... 

Memi:} Ağa, 80. 90 sene ev
vel veiat elıııi~. Ölümüne ka
dar bu şatoda saltanat sür
müş, beş karısından 9 er'cck, 
9 kız evladı olmuş. 

ICnradenlzde bir sahil yolu 
yapılmasından memnun olanlar 
çoktur. Fakat Sürmene d~niz• 
cileri bunların arasında değıl • 
dir. Nakliyatın denizden kara. 
ya vurmııst birçoklarını işSir. 
bırakmıştır. Sürmenelilerin bir 
haklı arzuları vardır. Bunu, Ka 
rııyollarının gözönünde tutma
sı icabeder. Bu arz:u; sahil YG·• 
•tunun geçeceği hattın kazıkla. 
rını çakan mühendislerin, mo
törlü teknelerin sahile çekil
mesi için icabeden sahaları ser·· 
best bırakmalarıdır. Sahil yolu. 
her tarafta denitl yalayarak ge
çerse ve motörlerin karaya ~e · 
kilmesi için yer ayrılmaısa, Ka 
radeniz motörcülüğil biitUn bü.. 
tüne ölür. 

ve maarü muesseselerının ---==:-

zenginliği bakımından Dosu- ~
nun merkeıi durumundadır. Ve 1 ltll,.. ..... "lo.: 

yıllardanberi bu merkeı olmak 
vasfını mufiafaza etmiştir. Bu
gün de, Do:u ve Karadeniz vi
layetlerimiz içinde, büyüklüğü 
ve tarih eslı:iliiti ile mütena~ip 
olarak zenı:ln bir maariC haya 
tına sahiptir. 

Bugün T.rabzon merkezinde, 
orta kısmı dahil, 857 m<?vcut· 
ltı bir lise, 164 mevcutlu bir 
Ticaret Lisesi, 340 mevcutlu ö: 
retmcn Okulu, 160 mevcutlu 
Kıt Orta Okulu, 154 mevcut
lu Erkek Sanat Enstitüsü. 347 
mevcuUu Kız Enslitüsll ve Ak 
pm Kız Sanat Okulu v~rdır. 

Böylece Trabzonda bütün ö~ 
relim müesseselcl'.I tamamlan
mıştır. 

Aynca, Vakfık°ebir kazasının 
ncşikdüzll bucağında sa:; mev
cutlu Kliy Enstltfisll ile. Ak· 
~aabat. Sürmene, Of ve Vakfı· 
kebir kazalarının birer Orta O 
kulu bulunmaktadır. 

585 köyün 236 sında İlk O· 
kul vardır. 236 küy okulundan 
20 kadarı merkezi vaziyette ku 
rulmuş olduğundan herbirine, 
okulu bulunan beşer altışlr 
köyden öğrene[ devam edebil
mektedir Bu sayede 100 kadar 
okulsuz köy bu okullardan fay 
dalanmakl.ıidır. 

Okulu olmayan köylerden 23 
finde 952-953 yılında yeni O· 

kullar açılac:ıkttr. 

Vil~yet dahilinde okuma Çll· 

~ındoki 35.780 ç-0cukton 24.030 

ı İlk Okullara devam etmek· 
tedir 

Köy ve şehirlerde 450 ilk, 
orta ve teknik okullarda 161 
olmak üzere (ili öğretmen ça
lışmaktadır. Ayrıca, dört tane 
koy kadınları biçki • dikiş g~ 
ı.ici ve iki tane demircılik ve 
marJngotluk kursları 'Vardır. 

Merkez kauda İlk Okullar· 
da 29~. Orta ve Teknik Öğ 
relim Okullarında 2'.>22. kar.a 
lıırda İlk Okullarda 1704, Orta 
Okullarda 1051. küylerdc İlk 
Okullarda 10.335 öğrenci cku 
maktadır_ 

Kaslel'de Dacı .Memiş A&anıo şatosunda bir ocak yeri 

Trabzon'' un 
Nüfusu 
rrabıonun ııüfuı;u 1050 s:ıyı. 

ımı neticelenne töre 419.HB 
dir. 'ViWyctin mcs:ıhai salhiyesi 
'1.541 kllornrtre murabbaı ol 
duğuna göre nOCus kesafeti 92 
dir. Kesafet ltih1riyle Trabzon 
b3;t1,a gelen villıyetlerimiıden 1 
biriili.-. 

Tra!:ıun, ilı::tısadi ehemmiye. ~~ 
ti çok üüyülı:: olduğu 60-70 · 
yıl evvel, bugünkünden çok 
kalabalık bir ün!usa sahipti 
Fakat umanla, muhtdi! seb:!p 
ler tahtında iktısadl ehemmi 
yetini , bybetmjş, iş ~ıı.luıtm 
daralmış ve kesıf b!r muhace-
ret başlamır,tır. Bu yOzd ?n 

Şatonun dış manzarası çok 
caziptir. Yarın turistler için 
bir ziyaret yeri haline gele
cek olan bıı bina, harablye 
mahkum edilmi~ görünüyor. 
Karayolları, bunun bir kıs
mını islimlılk hazırlığınd:ı
dır . .Halbuki idare bundan 
vazgeçerek, bütün binayı ha· 
tiyle istimlak else ve restore 
ederek ya idare yeri veya o
tel gibi bir mako;at için kul
lansa, Karadeniz sahillerin
de eşi kalmayan bir derebey
lik şatosu kurtarılmış olur. 
Şatonun içinde Ünye taşıo. 

dan oyulmuş ocak yerleri, ce 
viz tablasından oymalı kapı
lar vardır . . Bıııı kapılar.ı Rus
lar, işgal ıamanında alıp gö
türmüşlerdir. 

En dikkate layık olan ta
r af, şato içindeki zindan yer
leridir. Rivayete cöre bunla
ra girmek var, çıkmak yok
muş. Karaçıhk zindanlar in
sana cidden dehşet veriyor. 
Ağanın gazabına uğrayıp bu
raya dü~müş olanlar, herhal
de işkencenin her nev'iylc 
karşılaşmı;;lardır. 

Kastelde Memiş Ağanın 

torununa rastgeldik ve eski 
zamanların hika~·csini onun 
ağzından dinledik Ibcı Me
mlş Ağanın hayatta buluuıı.n 
taallukatı arasında İstanbul 
Ağırceza Reisi Nüzhet Bey 
ve Trabzon milleh•ekili Saf
fet Baştımar bulunduğıınu 
Kastelde söylediler. 

... 

Balık 

Yağcılağı • 

Sürmene gibi bir gemici mıı" 
hltl, elbette rızkını her şeyden 
evvel denizden arar. Ge~m iı;:in 
yapılan balıkçılığın, yeme~e 

mahsus balıklarla alakası yok:· 
tur. Herkes kendi balığını tuta. 
bildiği için burada batılı: p:ua 
etmiyor. Barbunyanın ldlo:;u. 
baz.an yirmi kuruşa düşUyor. 
Fakat yağını almak makııadıyı,, 
Yunu;; avlamak, Sürmenenin 
bellibaşlı işlerinden biridir. Bir 
kısım halk, Yunus balıkları içiıı 
ağ örmekle meşgul olur, diğel" 
bir kısmı da Yunus tutmak ve 
yağını çıkarmakla uğraşırlar. 

liükOmet yardımıyle b:ılık

yağcılar kooperatm kurulmuş~ 
Marshall yardımından da i.~i
fade etmiştir. Ne çare ki istih
:Sal miktarı fabrikayı devamlt 
surette işletmcğe ki.fi değildir. 
Açık denize çıkan balıkçıları
mıı.. bu sanatı bl1.dcn ö~renmi'J 
olan Ruslar tarafından iı'ac e
diliyorlar. Rusların tcchizatı 
daha iyidir. Gemi kafilelerinde 
telsizler vardır .• Baran bizim 
balıkçılarımızı bir müddet be
raberlerinde silrüklüyorlar, son. 
ra açıklarda bırakıyorlar. Bizim 
balıkçı gemilerimizde telsiz ol
maması zorluklar yaralıyor. Sür 
mene balıkçıları, emniyetle ça
lışmak bakımından telsize şid
detle ihtiyaç duruyorlar. 
:natık 
Dedleri 

Balıkyağı meselesinde zorluk 
(Devamı 11 acide) 

,, ' 

İl merkezinde 12 İl~ ~iul, 
kazalarda 8, köylerde 236 İlk 
Okul vardır. 

Trabıonun nüCusu hugün eski 
ye nazaran çok azalmıştır. 

(Devamı 10 uncuda) 
Sürmenede eski ka,plaııla.rdan m ii.rekkep bir grup. hareW ut, el eı·ebeyi 

tonıııudıır. 

• . .. .~· 

TRABZON'DAN 
iSiMLER 

Vali: Kltmuran 1Cuhruk. 
Vali Muavini: Fahri Tokmak 

1:ıoflu. 

C. Savcısı: ibrahim G!irecc. 
Belediye Reisi: Muoffcr 

Korlıı. 

Tar•u Grup MudilrQ: Cemal 
Birik. . 

Tapu Sicil Muhafızı: Yasar 
Dırçın. 

Emniyet Müdürü V.: Cevdet 
Seı;sal. 

Seferbcrlis: Müdürü· Tahsin 
Sanın. 

Öz.et idare l!üdiirO: Tahsin 
Kurt. 

Nüfus Müdürü: Murat A· 
ras. 

Defterdar V.: Mustu{a Ak· 
mnn. 

Al Eğitiııı MüdürU: Enver 
Uğ~uıekc. 

BııyııııJ.ırlık MüdOrü: Celil 
Şar. 

Yollar 10. Bölge MOdüril: 
Şükrü . 

Liman İnşut Bölge Mföfü. 
rü: Nevzat Öl.bek. 

1 Orman Başmüdürü: Hüseyin. 
Ziraat Müdürü: 1',ahnm Duy

gu. 

Fındık: mütehassısı: Ktizım 
Bulu tay. 

Ziraat Mücadele Baş Telı:ııia· 
)'eni: S3lih. 

Veteriner Müdürü: Murat Al 
tan. 

Sağlık Müdüril : Muharrem 
Bilgin er. 
Sıtma Savaş Başkanı: All 

Güner. 

Salıil Sıhhiye Hekimi: Cemil 
Ör.hek. 

Nümune Jlastahanesl Başhe. 
kimi: Adnan .izmen. 

Verem Hastahanesi Başhekl. 
mi: Ali Rıza Alperen. 

Verem Disp:ınseri Başhekl
mi: Fethi Alemdarsoy. 

Tekel Başmüdürü: Hamdi 
Diıılıır. 

Liman Başkant: Tahsin Sey
rek. 

Ekooomi ve Tic:ırel Mü-
dürü: Sait Billll Çakıroğlu. 

B. Çalışma Müdürü: Kemal 
Atilli. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu M~ 
dürü: Nihat Şahinler. 

P. T. T. Ba.jmüdüril: Edip 
Erdemli. 

Liman İşletme Mildüril: Ce· 
UH Karadeniz. 

Meteoroloji istasyonu Şe!i: 
Enver Sereo. 

Elektrik ve Su İşletme Mil· 
dürü: Ömer Kalaycıo~lu. · 

F.ındık Tarım Salı& Koopcra. 
tiCi Müdürü: Tevfik Ciravo/!· 
lu. 

İl MüftilsU: Salih İmamoğ
lu. 

İş Blnkası Müdürü: Musta· 
fa Eren. 

Q;manlı Bankası MüdOrü; 
Münhal. 

Ziraat Bankası Müdürü: Sa· 
dettin Onursal. 

K1L1l11y Başkanı: Şevket Çul
ha 

Ticaret ve Sanayi OJast Baş 
kanı: Hasbi Serdar. 

Ticaret Borsası Bsşkanı: A· 
gllh Erdemli. 

Vakıflar Müdürü: Ua;;an Yal 
rın. 

D. P. B1:k1nı: Bekir SükQLi 
Kulak..;ıroğlu. 

C. H. P. Ba~kanı: Suat Oy
maıt. 

Millet Partisi Başkanı: 
Yardım Sevenler Derneği 

Başkanı: Vecihe Koper. 
Verem Savaş Demeğ[ Baş. 

kanı: HO.>eyin Çulha. 

, Trabıonda bir sinema •e i'ııksimden Boüepeye :iden yol 

'f'A'"rAN' .. n--•OA"n h.:Jve:Jd , 

Trabzonun lçiade üç tane puk vardır. Taksim par1und ao bir ı:örünüş. 

Ka••adeııiz'iıı ·incisi 
Trahzoıı'da Be tediye. 

Trabzon büyük bir hızla hazırlanıyor 
B irkaç tarihi devir görmüş ve 

bu devirler.in herbirlne ait 
muhtelif eserleri bağ~ında taşı
yan, Doğunun ilim ve ticaret 
merkezliğini yapmış olan Trab. 
zon bugün de modern ve ma
mur bir şehir va.>fını haizdir. 
Yakın tarihinde g~irdiği iktı· 
sadi kriz ve sar11ıntıtar, ona blr 
çok zararlar vermekle beraber 
~elılr olarak inkişafına mani 
olamamıştır. Çiinkü Trabzon 
mAınur olarak kurulmuş ve mil
mur olarak devir değiştirmiş· 
tir. 

Şehir, Akçaabat ile Değirmen 
dere mevkii arasındaki sahil şe 
ridi He Boztepenin etekleri 0-
7.erinde gayet geniş bir sahada 
kurulmuştur. Karadenizin hu 
en büyük şehri bir yandan So
ğuksu gibi çok kıymetli bir 
sayfiye, diğer yandan yakın kom 
şu Akça:ıbat kazası istikametle 
r .inde ceni$lemektedir. Şehir o
larak, muntazam caddeleri, te
mlz parklan ve her biri bır 
esere sahip maahlleleriyle iç 
açıcı ve ~önül okşayıcıdır. 
Belediye 
işleri 

Trahıonun yeni Belediye B:ış. 
kanı ·eski lıir gazeteci olan 

Muzaffer ı~orlu'dur. Trabıondo 
yetlşm!ş ve muhitin r;ok sevilen 
lıir siması olan genç Belediye 
Reisi. Trabıonun şehir davala
rını kendine dert edinmiş, daha 
cwel de gazetesinde bu uğur
da gayret sarfetmiştir. Kendisi. 
le şehrin başlıca meseleleri ve 
ihUyar;bn mevzuunda uzun boy 
lu görüştük. 
Muuıf!er Korlu, Trabzon i

çin dedi ki: 
•- Pontus'dıın, Türkiye Cum 

huriyetine kadar birkaç uzun 
devir yaşamış, tarih ve ilim 
merkezi olmuş, memleket ve 
bilhassa Doğunun ticari haya
tında uzun müdılet n3.ıım mev
kiindc kalmış güzel Trabzonu
muzu, şehir olarak da bu üs
tün vasıflarınrı uygun bir sevi. 
yede görmek, hic olmazsa bu
günkü durumunu ona muhafa
za eltırmrk, şehirli olarak biıim 
gııye'lliz i ır. 

On:ı }jyık bir yarın da 
lıaıırhyabilmek ve bu gayeye 
ufak da oha bir hızmette bu
lunr:ı'.lk bır Belediye Reisi 'lC 

lıir Trabzonlu olarak benim de 
aşkım ve gayemdir. Trabzon, 
daima tarihi vasfına uygun bir 
olgunluk \'c mükemm:-llyctte 
kalmalıdır.• 

Belediye Bıışkanı, hu sözlcri
lc, Trabıonda belediye faaliyet-

YAZAN ı 

KEMAL AVDAR 
!erinin esas prensibini de iuıh 
etmiş oluyor: Trabzonu her an 
güzel ve aranılır bir şehir ha
linde tutmak. 
Rütçe 
Traln:on Beled iyesinin 19':;2 
· yılı bütçesi 772.544 liradır. 
Su ve elektrik işleri 505.000 
liralık ayrı bir işletme halin
dedir. Bütçede en büyük pay, 
imfir, yol ve yeni tesisler in~a
sına ayrılm~tır. 

S11 
işleri 
Ttrabıonun modern ve sıhhi 

su tesisatı Atatürk'ün şeh
re bir armağanıdır. Atatürk, 
Trabzonu son ziyaretinde şeh
r.in bu en büyük ihtiyacı üze. 

rinde durmuş ve su şebekt"SI 
ile yenl suyun derhal yapılma
sını emretmiş ve lllzım gelen 
yardımı temin etmiştir. 1937 yı 
Jında başlanan tesisat 194l yı-
lında bitirilerek şehir bol ve 
temiı. suya kavuşmuştur. Ve o
na Trabzonlular (Atasuyu) is

mini vermi~lerdir. 

Şehir suyu, Değirmenılere 
mevkiinde üç kuyudan moto
pomplarla çıkarılmakta ve 5 ki
lometrelik isale hattı ile geti
rilmektedir. Vasfı gayet iyirt ir, 
içme suyu olorak da kullanıl
maktadır. Ayrıca şehr.in muh
te1iC yerlerinde kaynaklar ve 
çe~meler hrılinde iyi sular da 
vardır . .Bunlar .7.ülmcra ve Kı
roğlu .isimlerini taşımaktadır. 
Elektrik 

(Devamı 
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Trabzonun ıenç Belediye itrlsl Muuıffrr Korlu {ortada) eklhl
ıiıizdea Ahmet Enıi.n Yalnııın ve Kemal Aydar ile bir arada. 
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ksu ve Alalii 
Tiirk \':ıl:ımla~ları, kendi mem-

leketlerine tam :n5n:ısıyle' 
sahip çıkm:ıga tı lı şhklnrı, yuıt
l:ırını görnıcğe ıııer:ık bağladık
ları z:ınıan, 'l'l'abzonun Soğuksu 
semti; h.iç şüphesiz memleketin 
en sevilen sayfiye \'e istinıhat 
yerlerinden biri halini alacak
tır. Trnbzonun ta yanıb:ışınd'! 
buhın::ın Soğuksu tepesinden 
ıörünen d~niz \·e kara \·e bil-

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

~· 

lıass:ı gurup manuırası eşsiz
dir. Soğuksu'da )'az.ın daima se
rin, latif bir hava teneffüs e· 
dersiniz. Her taraf, bahçeler a. 
r:ısınd:ı güzel köşklerle dolmus· 
tur. Yarın bur:ıda hiç şüphesiz 
modern otellerin yükseldi{':i 
görülecektir. 

Trabzonlul:ınn Atatliı·k'e he
diye ettikleri köşk, Soğuksuda
dır. insan burasını z.iyaret edin
~ 

. 

S.fuksuıla .ı\laliirk kö~kil geni 5 çaınlıkl:ır ve çiçek balı"t'leıi 
lfindt-, Kar:ıdrııiıe na11r olan bu kösk Atatürk tarafından 

mili ele he di> e edilmistir. 

köşkü 
ce, Atatürk'ün burasını ne k:ı- , 
dar çok sevdiğini anlıyor ve :ı.r
nı z:ımanda büyük Türk lirleri
ne ve inkılapçısına ait çok lı:y
metli hatıraların havası içine 
giriyor. Atatürk'ün çahstıRı ve 
yattığı odalar eski haliyle mu. 
halaza .edilmiştir. Yazı odası
iun bir köşesinde şu ibareyi ha
vi bir kitabeye tesadüf edilir: 
•Atatürk, 11 H:ızir:ın 1937 tari
hinde sahıslarına alt emvali 
gayri nıenkulelerini bıraktıkla
rına dair muameleyi 1.mrad.1 iın
za buyurdular.• A)'lll odada A· 
ta'nın tunçtan bir büstli var
dır. 

Atatürk, 1937 Haz.ir:ıiıında 
(yani ölümünden on yedi ay ev
vel) Trabzonda bulunduğu bir 
sırada bir aksam kö:;ık:? bir ııo. 
ter çağırtıyor, sahsi mallarını 
bıraktığına ait vesikaları hazır
latıyor \'e imza ediyor. Terkecli
len malların listesi hazırlanır· 
ken, evrakın hazırlandığı ve im 
zalandığı Trabzon kö~kU her 
nasılsa unutuluyor. Ilu kö5k, 
varis sıf:ıtıyle Atamn hcmı;ircsi 
Makbule ilanıma geçiyor. Trab· 
zon Belediyesi ile .Milli Emllik 
İdaresi birleşerek köşkü 10.000 
lira hede! mukabilinde Makbu
le Hanımdan satın alıyorlar. 

Bu kösk, paviyonlar llaveslyic 
giizcl bir otel haline konulm:ı(\a 
çok müsaittir. Binanın böylece 
kullanılması, Atatürk'e ait Jıfi. 
tıraların muhafaza edilmesine 
hiçbir suretle mani olmaz.. Bi
nanın, otel haline konulmasının , 
memleketi mamur ve hareketli 
görmek isteyen ve kendi şah51 
namına hiçbir zaman imtiy:ız 
\e istisna iddialarında bulunma 
yan Atatüı·k'ün ruhunu ~!ldede
ceğine şüphe edilemt'7.. 

1'raJ,ruun tıt şiria ilJ fi3 e pri Soğu.ksudıı.r. ı·emye5il n kokulu çamlarla irlülii tlaıl ~•iuksuda 
~ir ~lı.: •ö§kler re liİrfi.»e ellui Y ;ırdır. - -·-

iste .Karaılenizin ind~i Trabzon ~hri. Trabzon KaradeniLıJel.i ~e hirlerin en bü>üiü ı·e ta e~ldsi dir. <Rtsim, liman l:ıpılnı:ıd.ın en el çekilınislir.) 
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Trabzon mühim inkişaflar arif esinde 
. 
Iran tıransiı· eıe iınzalanmıstır. Siındi Trah.zon 

- ~ 

., • bii· lıa~usi nıuka ıcuı , 

. k. f .. n '· ısa ıeııı 
' 1. 1· • raıı a seroest 1ım1an ı l\anları verilmesini :bekliyor 

~ .; 

G eçen sene 'frabzona ilk defa 
gittim. Bir köprünün yıkıl

ması dolayısıyle saatlerce ~e
ciktik. Oraya ancak gece yan
sı vardık. Seyahatimiz Karayol
ları tarafından tertip edilmiş 
olduğu için ertesi sabah limanı 
gezdikten sonra Erzurum isti
kametinde yola devam ettik. 
Diyebilirim ki o ziyarette hiç
bir Trabzonlu ile temas etmek 
ve konusmak fırsatını bulama
dım. 

Trabzon; bende, güzel bir ta
biat ı;erçe\"esi içine ı;ömülınü~. 
cansız, hareketsiz bir muhit te
sirini yaptı. Hariçte Trabzona 
dair i~itliklerim de, bu intibaı 
teyit eder mahiyette idi. Sam
sundan e\'\'el Trabzonda bir li
man yapılmasının bir hat~ Ol· 
duğunu, •rr:ıbzonun bu netice
ye nüfuzlu kimselerin tesiri sa
yesinde vardığını, limana rağ
men bile 'fr:ıbzonun inkişaf <'· 
demlyeccğini söyleyenlere sık 
sık tesadüf ettim. 

Knradenizin Zonguldak ve E
reğli haricindeki ilk limanının 
Samsunda mı, yoksa Trabzonda 
mı yapılması münasip olacağı
nı ınünakaş:ı ccleC"ek değilim. 
Samsun, bir limana 15iddctlc 
muhtaçtır \'e c;ok şükür bu se
ne liman inşaatı başlıy:ıcaktır. 
Fakat ymt ekipimizle Tr:ıbzo
nu ıly:ıretimiz :>ıı·asında orası 
hakkında elde ettiğim !ntıh:ı. 
ilk sathi göriişlerin verdiği ne. 
ticeden çok farklı oldu. 'frab
zona, hem Giresun istikametin
den gelişte, hem de füzeden 
dönüşle uğradık \'e bu defa 
Trabzonlularla tcm:ıs imkiınlan 
bulduk. 

F.dindijlim kan::ıat şu ki Trab
zon, elde ett.iğl limana Hlyıktır 
,.e geni~ inkisaf imk5nlarının 
arifesindedir. Yeter ki hükü
met, anlayışlı tedbirlerle bu 
imktinlardan istifade edilmesi
ne yol açsın Ye destekleyici va
zifesini yoluyle yerine getir
sin.'.. 'ferakkinin kayn::ığı olan 
akıncı nıh, Trabzon gençliğin
e pek iyi temsil edilmiş ı;örU
niiyor. Bir defa inkişaf basl:ı
yınca, bunun hızı elbette sür:ıt. 
le art:ıc:ıklır. 

Serbest 
J,inıaa 

Senelerdenberi Trabıon - İ· 
r:ın trn'nsit yolundan bahse<lil
d i. Bu )'Ol mükemmel surette 
açıldı. Tilrklycde belki de ilk 
defıı olarak bakımı temin edil
di, )'Ol UzerindP. oteller y:ıpıl
dJ, intizamla otobüsler işletildi, 

• 

... 

Turiı.m 
Harekeli 

Yakın bir ı:ınıand:ı Türk şe
hirleri arasında iç turist celbi 
için bir yarıs başlıyacak, ntıı. 
gan ·yerler, yeni yollann lıazır· 
ladığı fırsatlardan, diğerlerin
den evvel istifade ceel.'eklerdir, 

Trabzon ntik davranırsa, tu
.riz.m isi sayesinde mühim neti
celer elde edebilir. Türkiyenin 
bir İsviçrcsi haline gelmek için 
her c:ıı11ıeye sahip olan, haş
metli manzaralı dağları, kıs 
sponı sahaları. Soğuksu gibi 
ya;dık yerleri, Kisarna gibi ne
fis bir m:ıden suyu bulunan 
Trabzon, turizmden büyiik şer
lr.r bekleyebilir. Bu b:ıkınıdıın 
ilk ihtiyaç, otelcilik sahasıylc 
:ıHıkalıdır. Trabzonda belki dı! 
bizim eski ölçülerimize göre iyi 
sayılacak bir. iki temiz otel var
dır. Fakat ne kalite, ne de 
oda miktarı ihtiyacı karşıhıy:ı
maz. Dugün turizm diye bir ha
reket mevcut olm:ıma~ına rağ
men, Trabıon otellerinde bir o
da liulmıık, bir talih meselesl-

·~rnbıon J.imanını!1 in~a.ıh l9.'i3. seneı.inde bitecek ve Ku:ıdeni ~in en modern li"?:ını \'e tr.ı.i_sı~. - dir. .. .. . T . 
1 
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rı ıne)daııa ı:clmıs olaraktır. Lı man, Trabıonun .kalkınma:;ını h 11met edecek tedbulerden lıırıdır ,., ,C?k
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kar tcmizle.meğe mahsus maki
neler alındı. Fakat beklenen 
tı·ansit hareketi temin edileme· 
di. Ilunun bir sebebi, Trabzo
nun liııı:ınsı?. olmasıdır, diğer 
bir sebep, transit hareketi için 
il.'abcden ı,:iimrilk kolaylıkları
nın ve .inıkAnlnrın temin olun
mamasıdır. ÜçüncU bir ı;ebep 
de, H1zım gelen ticari te:ıkila
tın meydanıı gelmemesidir. 
Şimdi lim:ın yapılmıs oldu

ğuna göre İran için bir serbest 
liman sahası ııçılması ve mutad 
transit kolaylıklarının hepsinin 
ı;österilınesi liizımdır. Eğer bu 
yapılırsa, Trabzon limanı can
lanır, mühim bir ticaret mer
kezi olur. Meydana gelecek 
mllletlrrarası temaslar sayesin
de muhitin bütün bünyesi de. 
j;:işir. Kırtasiyecilik buna mani 
olursa veya i~i beyhude yere 
geciktirirse, cidden ya7.ık olur. 

İran transitini Trabzona çek
mek i~in daha şimdiden fııydalı 
adımlar :ıtılmıs ve iyi neticeler 
alınmıştır. Sırrı altmısdört tar.ı 
fından kmulan (Altmışdört) 
Nakliyat Ambarının müdürle
rinden Cumhur Odahaş-.oğlu, 
bu maksatla Tahrana mükerrer 
s~yalı:ıtler y:ıpmıs ve 11 Mart 
l952 de bazı 'iran nakliyat şir
ketleriyle bir tnıısit anl:ışnıa-

Yaı:an 

A. E. Y. 

•:• 
sına varmıştır. İlk lıcdcf, elli 
bin ton kadar transit eşrasıııın 
Trabozona gelmesini ve aynı 
miktarda e§Yanın Trabzon yo. 
Juyle irana gitmesini temin et
mektir. Cumhur Odab::ışıoğlu, 
teşebbüs sahibi, atılgan bir 
genctir. Tr:ıbzonda diğer akın
cı ruhlu genrlcr eksik değildir. 
Bilhassa Belediye Reisi Muzaf
fer Korlu bu arada zikredilebi
lir. Bir de ruh itlbıırıyle genç 
olanların zümresi vardır ki Trab 
zonun iktısadi ~tikbali hakkın
da uzun uzadıya g8rüşmek fır
satını bulduğum 'fil.'arct Oda~ı 
Reisi bunlardan biridir. 
Sütçülük ıe 
Vaicıbk 

insanların ı;ııda sislcnıinde 
süte gittikçe I:ı1l::ı değer verili
yor. Bizde .iyi \'e halis silt da
vası halledilmemistir. Yemek 
lıazırl:ıma usullerimizde tuılu 
sadeyai, bir nevi Bfit konserve. 
si rolünü oynuror. Sadeyağ o
l:ırat da en ziyade Trabzon y:ı
~ının üzerinde duruhıyor. F:ı-

kat Trabzona epeyce para geti
ren yağın miktarı ihtiyaca nicı
bctle çok azdır. Bunun halis 
sekli pek aı kursaklara girebili
yor. Mahlüt yağcılığa şcyt:ıne
tin ve hilenin her ~ekli karış
nıışlır. 

Şimdiki haliyle bile Trabzon 
:memleketin inek bakımından 
en zengin mınlakası snyılabilir. 
İnek mevcudu 200.000 tahmin 
edildiğine göre her iki nüfusa 
bir inek düşüyor. IInlbı.İki ver
diği süt bakımından bizim inek
lerimiz mesela İsviçre, llolan
da \'e Danimarka inekleriyle 
mukayese edilirse, bizim beş ı. 
neğimizi onların bir ineğine he
del tutmak icabeder. Bizde cin
sin ıslahı, fenni besleme ve ba· 
kıın işleri çok iptidai bir haldr.
dir. II:ıyvanın gıd:ısına sarCecli
Jecek paraya karşılık kal kat 
fazla kıymette vcı·im temin cdi. 
leeeği bir türlü k::ıH::ııımamıs-

tır. 

Trabzonun sütçülilğün inkl
~afına müsait sahaları vardıı·. 
Mevcut imkanlardan istifade İ
çin ilk adım nlılmış, bir boğa 
istasyonu kurulmuştur. Bu isin 
mühim bir dava diye kesif bir 
şekilde ele alınması temeliniy~ 
)ayıktır. 

ın ıra sar ıy e ır ve e ıye O· 
teli meydana gclirmcğe teseb. 
biis etmiştir. 
7.irai 
Vaziyet 

Giresun \'e Ordu gibi Tralı· 
zonun htilısal maddeleri ara
sında fındık mühim bir yer alı
yor. Geçen seneye k::ıdar fıııdık 
mahsulüne bir böcek musallat 
olmuştur. İlkönce: ·All:ıhın ya
r:ıltığı hayv:ındır, o da rızkını 
alacak• gibi fikirler, mücadele
ye mtmi olmuş, zararlı ,.e tu. 
leyli böceğin rızkı insanların 
r.ızkından üstün tutulmuştur. 
.Nihayet bu zihniyet yenilmls 
\'e geniş blr miic:ıdele yapıla
rak, geniş bir rekolte temin o
lunmuş ve şimdiye kadar bir,:' 
mahsul nlmmayan ycrlerdc:ı 
verim elde edilmiştir. 

Trabzonun Akçaabat (eski Po 
Jatlıane k:ıwsı), nikotini ftızla 
\'e kolay satılır bir nevi tiitün 
yeti~tiren bir .mıntakaclır. mı. 
lıass:ı Of ve Sürmenede ç::ıy 1l-• 
raatl için alaka ve hareket b:.ıs
.lamıştır. Of'dn bir çay fabrikan 
kurulmasından bahis vardır. 
Çok itinaya lilzum gösteren, top 
rağı yoran ,.e paraca az verim 1 
temin ,eden mısırın yerine, da-~ 
ha k_ıymetli ve dar toprakbrın 11 

icapl:ırına uygun diğer mahsul· 
cDevamı lZ aeUt) 

Of: Hoca ve tüccar muhiti 
or, dikkate layık bir yerdir. 

.iki ne,•i insanı mebzul ola
rak yetiştirir. Ilunl:ırdan biri, 
din alimleridir. DiğSri de tüc
carlardır. Eski mcClrese tahsili 
Of'da e;;kidenberi devam etmis
tir. Din dersleri \'ci·en ilacı Dur 
sun Güveli'nin etrafında üç yüz 
kadar talebe toplandığı \'e bun
J:ırın memleketin her kısmın
dan geldiiU söyleniyor. Hafız 
Mehmet Aşık Kullu da hMız 
yetiştirmek üzere Of'un bit• kö-
3·ilnde kurduğu dini mektebi 
otuz yıldır devam etlirmiştir. 
nuraya her yerden ö~renci ge
lir. Bunlar, icazet aldıktan son
ra memleketin her köşesine da- 1 
iıılırlar. Halk mukadde.rnta bağ. 
lıdır, fakat muta::ıssıp değildir. 

Of' un .. yurdun her tarafına da 
Iııttığı tücc:ır zUmresinc gelin
ce, bunların manifatura ticare
tinde mühim bir mevkileri \'ar
dır. Çoğu, ticaretlerinin bulun
duğu yerde yerleşmişlerdir. Fa
.kat or ile bağlarını kesmeğe ra-
zı olmazlar. nıııılann :ırasında· 
ki an'ane, or civurındaki top-
raklnrını elden çıkarmamak yo· 
lııııdadır. Toprağın şimdi çok 
para etmesine rağmen, loprok 
ı;atmağ3 arzu duyanlar :ızdır. 

Menıleketln her tarafına d:ığı

.lnn Of tüccarı, vakit \'akit mem 
leketlerine giderler . .Masrafa gi- , 
:rip topraklarını ektirirler, bu
nunla meşgul olurlar. Kopabile· 
cek bir ticari buhran devri için 
'toproklıırıııı lıir iltica yeri sa
yarlar. 

Of ticaret adamlarının diğer 
bir hususiyeti, .iş giiç tutmaları 
için hemşerilere sermaye \'er
meleri, sıkıntı zamanında hem-

\'ol ,.e su 
Faaliyeti 

Of'un 80 köyii \'ardır. Bunla
rın her biri dağınık bir halde 
olduğu için ilçe arazisinin her 
kısmı :meskundur. Merkezde 
bir orta, bir ilkmeklcp, köyler
de 30 mektep vardır. 

Arazi dağlık olduğu için s:ı
hllden içeriye doğru uzanan .sa
hanın bazı kısımlarına katırla 
bile ıor ı;-ıkıhr. Merkezden ve-

.. 

rilen tah~isatla yol faaliyetine 
giri~ilmiştir. Bu .ı,ene yirmi ka
dar köy yolu araba geçecek bir 
hale g~leccktir. Şimdilik ~ose 
hizasındaki noktalara kadar :ın. 
cak çok arızalı \'e dik patik.ı 
yolları vardır. 

Geçen yıl Ot'un beş köyüne 
su verilmi~tir. Bu .sene ihtiyacı 
olan köylere dağıtılmak üzere 
15.000 metrelik gnlvaniıe honı 

<Devamı 10 uncuJ.ı) 

şerilerl desteklemeleridir. Of'dan Sürnıeneye giden yol daima giilgtlidir. 
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