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reldmareşal J.ort l\tontgomery dün Ye~ilköy han alanında srUın resmini ifa eden askeri kıtarı tefli~ ederken 

Kadın 
Düşmanları 

ı Mare,aı Montgomery 
dün lstanbula geldi 

\'AZ.\S: 

Ahmet Emin YALMAN 
Ql'riliğin \e taa ubun sesi, 

NATO Orduları Başkomutan 
tekrar gelmekten memnun 

Bayaı• ve ltle11deı•es~ 

Yardımcısı, Türkiyeye 
olduğunu söyledi 

ltloııtııo11ıeı·y ile 
Corum O. P. kongre inde 

1Ukselmc tür'etlni gö ttrmf$. 
kadının hayattnn ~·ekilmesi, me· 
lllur olmama 1, galetcleı-in kadın 
tesıni koymaıııııları, baloların H 

:~nsın yasak rılllınesl tarzında göı·iişecekleı· 
•r takını dilekler ileri ı;ürül· 

ltıiiştür. NATO başkomutan yardımcısı 
Çorumu birkaç hafta ,, ,·el Jo~eldmaresal Lord l\lontgome'?' 

3"\ırt eJdhimizle beraber r.iyaret dun saat 12.30 da hususi hır 
ttr Fransız. u~ağı ite memleketimir.c 
,_, ırn, 811 temiı muhitle terak· gelmi•tir. 
"' hııısrctinln 'c :kalkınma eme· " 
~ilin canlı bir halde bulundu· llarcşali karşıla ·anl3r arasın-
11unu mcmnıınl)('tlc gürdüm. da Kara Ku\'\etlcri komutanı 

orum, bir menfa dban, geri Orgeneral Şükrli Kanatlı, Birin
~alını bir muhit di)c tanınmak ci Ordu Mü!ettisi Korgcnernl is
lhu,.ıniyor, iktısadi \'e içtimai sa· maıl Hakkı Tunaboylu, İstanbul 

ada her türlii ı.orluklarln başa· Merkez komutanı Tuğgeneral 
t~lı bir ckilde çarpı~an \'C ileri nc.~it Erkmen, İngilterenin Tür
l•tıneğc çalı an bir ,·ııa, et di· kiye büyük elçisi Slr Alexnndrc i' bütün milletin gözünıİe me\'• Knox bulunuyordu. 

b
l \'e itibar kauınmak azminde l\Iaresali karşılamağn gelen 
~lunuyor. <:erillğib Çorumda <Devamı Sa: 5 Sü: lde> 

dıtc ,gelmeı;i 'e kör taa ubun li· 
'~ııl!e konu~ması 1erakki~e\·er 
( ıırumluları hel'ke ten Cazla ıi· Mc Ghee, müşterek 1ı •erektir. 

'!'erakkiyl desteklemek ,.e teı· 
d \ ik etnıek istidadını her din· 

11 
'". 1iyade taşıyan lsıam ili· 
lnı bir taassup H i tismar me,·· 
~u haline koymak lstlycnlcre 
tr taraftı tek tük rn t gelini· 

tor. Fakat bunların mllletimiı:in 

Meni aatleri miz 
~rfacakftr, dedi 

.lnat!olu A/aıu• 

Samsun 16 - Şehrimize ge· 
len Amerika büyük elçisi l\Ic. 
Ghee bir basın toplantısı yapa· 
rak gazetecilere asağıdaki be· 
yanalla bulunmuştur: 

• Gecen ocak ayında Türkiye· Feldmareşal !\lontgomery'nin clü n Yesilköyılr. çekilen re~nıi 

. - 1 

~~J~OSSOR 
~ı!tı.-qı,!, • i • . 
t~i!t~~iği:';\:;;.. . 1 
t:.u::!J:r: , :' • · , ""'l.!"'f;' .. ... • • ··-it:::::· . ·. 

MiiKeltf1'1tl 6if' IWd'fO·::=:. .::· 'r • ~ 
JAK OEKALO " Ort. ·' ~~ 1 

.'•e.tsbi• it ........... ----~_ :J __ ~ 

''1 ürk iye Batı ittifakı için 
emniyet unsurudur,, 

Bradley, muhtemel bir lıarbi kazanmak için çok şümullü 
seferberliğe ihtiyaç olacaktır, dedi 

askerlik hizıneti devresinin 
tutolınası kanaatbıde 

Geııeral, 
uzun 

Paris, 16 - Bugunkü basın 
konferan,ında. Balkanlardakı 
stratejik planlarda bir inki5af 
kaydeciilip edilmediğine dair so
rulan bir suale cevaben General 
Bradley demistlr ki: 

.-Böyle bir inkisaf Tilrkiye ve 
Yunanistanın Atlantlk Paktına 
katıldığı andan itibaren mevcut
tur. O zamana kadar bu iki mem 
leket kendi müdafaalarını biz.zat 
kendileri deruhte ve temin et· 
mek mecburiyetinde idiler Bu 
miidafaa şimdi Atlan tik Paktıııın 
umumi pl3nına d:ıhll bulunmak 
tadır. Türkiye ve Yunanistanın 
A Uantik Paktına katılması ve 
Yugosl3\')·anın So\'yet blokundan 
ayrılması, Batı fı!eml için mütem 
mim emnivet unsurları teldkkl 
cdilebllecek mahiyettedir.:D 

Diğer mcnular 
A\."?'Upadaki Müttefik Kuwet

ler Ba§komutanlığı Genel Ka
rargahı, 16 - Birleşik Amerika 
Silahlı Ku\'Vetlerl Genel Kur
may Başkanları Karma Heyeti 
Şefi General Omar Bradley, bu
gün gazetecilere verdiği bcya· 
nalla, .ı\tlantik Pakb Teşkilfıtı 

<Devamı Sa: 5 Sü: 4 del 

~-~~~.ı 

Kuzey İtalyada Po vadisindeki askeri tatbikatla soldan • sağa 
doğru Tüı·k ordusundan Nihat Göklncel, rran 11. orduı.undan 

~icol ve gene Türk ordusundan Konol görülüyor. 

Maliye Bakanhğı hakimler 
tazminatına m h'alil .. 

Bakanlık hazırladığı bir raporda şimdiki halde 
kaldırılmasmı teklif 

veril
etti mekte olan tazminatm 

Uuıu•t llı.ı~cbıPl• tt:cı:ı" 

Ankara, 16 - ~lemur barc-] 
minin &:>'a!'i :eçlm endeksine 
göre ay11rlanması hususunda 
C\"\'ela bütün Ilaknnlıkların mü
talliası alınmıs ve bir İsviçreli 
mütehassısın da nıalfımatına mü 
racaat edilmiş, Mnliye Bakanlı· 
ğı da bu J:iirüşler hakkında bir 
rapor hazırlamıştı. 

.Memur baremi buglinkü ge • 
çim endeksine göre hazırlanır
ken hl'ıkimlcro \"erilmekte olan 
tazminatın da, bu raporda kal. 
dırılması tckliC edilmiştir. 

Bilindiği ı:lbi, bakim \'e sav
cılara verilmekle olan tazminat 

me"amı Sa: 5 Sü: 4 del 

Lübnanda 
Durum hal,§ 
~ergin 

Beyrut 16 - Lübnan Cum. 
hurbaşkanının Beyruttaki U· 
rayına dUn gece sabaha kar· 
şı meçhul bir ~hıs tarafın· 
dan bir bomba atılmıştır. 

Atılan bomba sarayın glris 
kapısına dilşmüş, ve ön du
' 'ar ile kapı kısmını harap 
etmistir. Sarayın blltiln cam
lan parçalanmıştır. 

Bu hAdfse üzerine Emniyet 
teskilAtı sarayı muhafaza al· 
tına almış ve bütün yollar 
kapatılarak saraya giden cad
delerden geçit yasak edilmiş 
tir. Polls bomba atan üç ki
şiyi yaknlamıstır. 

Diğer taraftan Basbakan 
Saib Slam bugün bir basın 
toplantı ı yapmıştır. 

Başbakan, Lilbnan hadise- . 
lcrinin dünya efkiırını işgal . 
r.ltiği bir Slrada, iş basında 
bulunmanın çok müşkül ol- , 
duğunu anlatmı • hüktimcti
nin mU\·akkat olduğunu, e· 
ı:er ı lahaı yapamıyacak o
lursa istifa edeceğini söyle
miştir. 

Muhalif partiler p:ırlamen 
tonun feshini istemişlerdir. 

)' e gelisimizdcnberi Mrs. l\lc. -------------------------------------------

tka "' terakkisine 'e mcde· 
lıiyct iilt'minıle mfisa,·J bir ıııuv 
0larak tanınma ına 'e itibar \ 'e 

tıııniyct görmesine karşı tem it 
!tllkleri su ika. t, o kadar zararlı 
e korkunçtur ki bu i likametten t'lcn tehdidi kuçiim ememek, 
Una kar§ı uyanık bulunmak, 

:dıın adım miicadele etmek mut· 
aka lüzumludur. 

Ghe-e ' .. ·~D-b~v-~!-\r 5_
1

::-~c-~~-~~;;;;,ı~~~~n Sarıyeı• eiııayetinde yeııi 

'l'ürkiyede terakki ,.e medeni· 
~Clin aı~, hinde bir baskı yarat· 
~ağa ııirasanlar, killi l\toskof· 

1 ~un tabii müttefikleridir. (ar· 
.,.' Rusyası zamanından başlıya· 

0 
aJc, Rusya, Türk iyeye hakim 

t 
1ınanın sırrını milleti geri bı· 
takınağa çalısmakta, taa up " 
t 'haleti köriiklcmekte nramıs· ,r Zaten bütün edlpcryali t 
.,. tvıetıcr, krndi nufuı ohala· 
.,.'nda arnf isi yapmıslar, 1e· 
lak kiyi H! hürriyeti kendi inhi· 

1~rları altında tutmak, e ir ha· 
~ilde bulundurmak istedikleri 
h llletıerl ct'halt.tln karanlığına 
1 ap elmf'k f'melini takip etmiş· 
dPığdir. Bir taraltan kıskaııtlıkla, 
kı· f'r taraftan kadını f' ir mcv· 

1hıle çalıştırmak , .e istismar 
~ı':!k yolundaki çok geri ,.e ip· 

111 aı emellerle alaka ı olması 
•t barııe kadın davuı, bu yoldaki 
h Yonıaştırnıa hareketlerinde 
lııtr laman mühim bir JUC\'ki :ıl · 

ı~tır. 

l'iirkiyecfe kadın vatanda ın, 
h" Tiirk annesinin, iyasi hak, 
b litrlyet, nıeslek raaliyell he •· 

1 1 ııa elcfe ettiği mes'ut netice· 
btr, nesillerre mfiddct geriliğin 
t~~kıııına miiuılclc ~eliyle elde 
lıı lıni tir. Süratlt!ı\ tcrnkki et· 
lıı~k lonınıla bulunan milleti· 
~1 •t, işte bu snede nüfusun l'I· 

h '1nı te~kil eden ve bakir bir 
.:ıııe meziyet ve istidatlara \ ' f' 

ı, ~l'liğc mahsu fazilet telakki· 
lııtın .. sahip olan kııdınlnrın u· 
ı5~1ırıı havııttaki ~·ardınıından ve 
l> tllğinılen istifade etmi tir. 
't~k tabii ı;ayılacak isti nalarla 
~a tk kadını. umumi hayala 'e· 
ııı·t, fazilet. diiriistlük, taze bir 

11tadele f'\'ki gl'!tirmlştlr. 
l\arşımızdaki heılr.r. l'!lde cdl· 

<De\llmı a: 5 Sü: 6 da> 

Son dakika: 

Mısırda 
Vaft Partis; · 
Kapahldı 

ınııclolu .t/ımı 

Kalıire, 16 -
Son dakikaıla alınan bir 

habere nazaran :llustafa :\a
has, \'aft Partisinin lağvedil
diğini biltlinni~tir. Bilindiği 
gibi \"aft Partisi, Mısır .Milli 
llleclisinin ek!ieıiyetini te~
kil etmekte itli. 

. 

ihtiınııller belirdi 
Dün bir gazeteye imzasız olarak, «Ben Sevim'i 

katilim» diye mektup gönderildi 
öldüren 

Bıından 11 gün önce Sarıyer· ı de devam edilmistir. 
de Bülbülyuvası mevkiinde işle· Evvelki gün nezaret altına a
ncn cinayetin tahkikatına dUn lınan Sevimin dayısı Murat 

Rus-Çin müzakereleri 
dUn son·a erCli 

Yapllan anlaşmaya göre, Sovyet kıt' oları Port 
Arthur'da bir müddet daha kalacak 

l.,.oefııtıd Prın 

1 
l\Iosko\'a 16 - So\"yet Tass a· 

jansı tarafından bu sabah yayın 
!anan bir habere göre, komü· 
ni5t Çin SO\'Yel Birliklerinin 
Port Arthur'de kalmalarını ka· 
bul etmiştir. 

Bir taraftan Mosko\'a ile, di
ğer taraftan da Pekin ile Ja· 
ponya arasında barıs anlaşma· 

<De\'amı Sa: 5 Sü: 4 de) 

Bahkesirde çıkan 
Yangınlar 

n !Ullll Al ul ııb irintl:t!tft 

Tok:ıy, cinayetin istendiği tah· 
min edilen saatte. Floryadaki 
çiftliğinde bulunduğunu ispat 
edebilecek durumda olduğun· 
dan, aksamüstü .serbest bırakıl· 
mı~tır. 

Cinayetle meşgul olan eınni· 
)'et 2 nci şube memurları hadi

<Dennıı Sa: 5 Sü: 7 de) 

Dolmabahtcdcki bzada yaralananlardan ilı;i 3·0Jcu (solda> u soför (sağda) 

Kaza ve 
öldü 

tecavüzlerde 10 kişi 
2S kiŞi yaralandı 

Belediye Başkanı panayır yerinde öldürülüyordu. 
.Dolmabahçede iki otomobil çarpıştı 

Düzce 

• 

ilavemizi 
Veriyoruz 

İkinci Bu) li~ Sa,11stıı ölen Amerikan aske~eri için a•ariste bir 
anıt 3 apılaeaktır. J:u komls)onıııı başkanı General George r. 
l\Iarshall Frankfurt'u zl)aretl sııasında General Ridgway'Jn i>irlikte 

Balıkesir 16 - Son ı:;ünlerde 
\

0 l1Ayetimizde kasden yangın ,·a· 
taları artmıs bulunmaktadır . 
Birkaç gün zarfında Balyenin 
Cakalll'r kliviinden 1.ıılio Koç:ık 

<DC\·amı Sa: 5 Sü: 2 de> 
Dün Dolmabahtede iki otomobil çarpışması olmuştur. \"ukarıd aki resimde partalanan oto;ııo· 

bil görüluyor. ( razısı ü~iincü sa)fadadır.) 

Riıe ilôvemiıi 

müveııiiniıden israrla 
isteyiniı 

. ~," , 
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JGONON 

Acil 
YAZ 1S1 

he ki 
ihliy l r Yiyec 

A A 

zamı 

k maddelerine 
fiat konulaca 

Sağhk Bakanı 
Dün hastahaneleri 
Gezdi Hastanın he- r l' AZA~ : ' dikleri para da 

yacı ki~~ ı:at:~ 1 1 ~~: ~~~bl:ğ:ı~Pk-. aza m~lf.~~e~o:~!~:ı~~~rf!~~;~ti'~~~e~~~lkarfı'!~ndako~el~~:~~: 
altında belırır: Dı·. Keınal Sa ·acog_. 111 ,.erme ıs• ırı:o da 1 . b d eı k d ' 
B' bekl m . küllerl k ma e erın aşın a et g mc ·te ır. 
iiı~ hır :~:aı~; ------------------------------------= u~ e ::ır Et bu sene en ucuz olması icap eden me\·simde bile geı;en 

1·E'şilköy ~leteorolojl is. 
tasyonunun tahminlerine gci· 
re bugün ıehrimlı ve d\'I· 
rında hau gt"cell'yln az bir 
ihtimalle ~ al:ı&lı, sabahleyin 
deniz yüzü puslu \ e sonrala
n umumiyetle bulutlu geçe
cek, riir.gArlar Kuzey Jstika· 
metinden kunctllce esccl'k, 
sıcaklık derecesi düne nu.a· 
ran blraı aıatacaktır. 

Birkaç gündenberi ~ehrimlzde 
bulunan Sağlık ve Sosyal Yar· 
dım Bakanı Ekrem Hayri Üs· 
tündağ, beraberinde Sağlık Mü
dıirU olduğu halde dlln. şehri· 
mlzdeki hastane n sağlık mü· 
esseselerinde tetkiklerde bulun· 
m'-!_ştur. 

" . .. ı:alaşılykorB kDü· enelerin kı~ fıatından daha pa halı satılmıstır. Yaz: mevsımin-
başgosteren knTandırıcı \•eya imdat ha taneleridir. Personel GUncemı;~ gore Sa ı . a an- de ,·azı~ ct bö le olunca bu kı ş ko)un etinin beş liraya kadar 
tehdit edici bir hastalık. Yara- 'e maddi imk~nları iyi temin lığı bu ışı . d~ha basıt hır şekle çıkacağı tahmın erlilmektedır. 
Janma, doğum işi gibi şeyler, edildiği takdırdc acele olsun irca ctmelıdır. ------------------
diğeri de esasen uzun zaman- \eya olma ın muhitlerinin ih· Asağı yukarı her hastanede 
danberl mevcut Ye yahut yeni tiyaçlarını kar~ılamak bakımın bir buz dolabı vardır. Kan 
baılamış fakat Giddet \•eya dan fe\ l.alade ,. erimlidirler. gruplarını tayin etmek ve 
ehemmi) et bakımından acele Kısa zamanda ııayılarının ço- usulu dahilinde kan alıp s:ıl:-
hareketl icap ettirmeyen has· ğalmasını \e k e)fiyct b:ıkımın- lamak pekArn bu hastanelerce 
talıklar... dan da tekemmül etmelerini mümkündür. Gerek yatan ve 

Şimdiye kadar memleketi- temenni ctmekteyfa. gerekse ayaktan müracaat eden 
mlzde yalnız ikinci grupa alt tansiyonlu hastalardan ise baş-
ihtiyaç dı11ünU1mu5, birinci Acele ihtiyaç bakımınd:ın !ayarak kan alıp saklatmak \'C 
grupa ait ihtiyaçlar ihmal edıl- üçuncil bir müesseseye da- ilıti)aç halinde kullanmak su-
mi~tir. Daha doğrusu lcil ihti- ha ihtıyacımız \3r ki bunun rclı)le kütlık mikyıısta bütün 
yaı;ların def'i de lıcıl olmayan ehemmıyeti henliz lAyıkı)le Tilrkiye) i ııaran bir teşkilat ln
ihti)-:ıçlar teşkildtından bek- ka\Tanmı& olmasa ı:ercklir. ı:ı zamanda kurulabilir. Boylc· 
lenmiştir. Halbuki acele olma- Bu mües e•e de kan bankala- ilkle de yaralanan, ameliyat 
yan ihtiyaçlar grupunda o ka- rıdır. Kan bankası ilcınck tıp- olan '\cya hastalanan \'e bu 
dar ço}{ hastalık \'ardır ve bu kı para bankaları gibi verile· yUzden kana ihtiyacı olan bin· 
işler itin kurduğumuz teşki- cek kanı olandan kanı alıp ııak- lerce insana hayat hfh&cdilmiş 
Ut bile o kadar klfa)elsizdir kl layarak ibtıyacı olana \ermeğc olur. Şimdiden bunu organize 
bunun her ikisini birden ba- hizmet eden müessese demek· etmeliyiz. 
earmasına lmklın yoktur. Bu tır. 
yüzden pek çok haklı şiklıyet Bu bankanın kasalarında top 
olmakta ve hemen daima teş- !anacak kanın membaı üçtür: 
kiltıtsızlık kimsenin aklına gel- 1 - Hamiyetli ze,•at, 2 -
meyerek hekimin hamlyetsizli- Tansiyon \e saire sebebiyle ka
ğlne işi yUklemek kestirme bir nı alınması icap edenler, 3 -
~ol olarak seçilmektedir. Para mukabilinde kan veren 

Bir iki sene evvelisine ge- profesyoneller ... 
!inceye kadar durum en bilylik Bizde birıncl memba hiç iş
eehrimlz olması itibariyle acele lemem~ktedir. Kan \'Crcbılecek 
vak'aları da o nisbette çok olan durumdn oldu u halde sırf 
fstanbulda bile böyle idi. Ni- mustarip vataııda~lanma fay
hıyet eski Beyoğlu hastanesi dam doku un di~e kan veren 
İlk Yardım hastanesi olarak )'Ok gibidır. Fakat bu lıalkımı
ıçıldı. Ve bu müessesenin ba- ıın hami)etsızlı inden olamaz. 
~ardığı işler gcirUlUnce böyle Memleket i,lerınde hamiyetin 
bir işin ıimdiye kadar neye ih- en güzel nlımunelcrlnl vermiş 
mal edıldi~i daha da iyi anla- olan bir mılletiz. Bu olsa olsa 
tılmış olsa gerektir. Halbuki sistemli hır propaganda ile bu 
lstanbulda bo)le daha iki mü- işin kan veren için hit bir u
esseseye ihtiyaç vardır: Biri is- rarı olmadığı gıbl belki fayda
tanbul tarafında, dl{ıeri de 'Os- sı da olacağı, diğer taraftan 
J..ildar ve Kadıköy tarafında ol- vereceği birkaç yüz gram kan 
mak üzere... mukabılinde bir insan hay~tı 

Kaldı ki bu tanda teşklltıtlı kurtarabilmenin zevki \'O se-
müesseselere yalnıı İstanbulda "ahı ı;ok büyilk olacağı herke· 
del!il, Ankara \'e İmıirde, hat- se anlatılmalıdır. 
tA nüfusu yilz bini aşan bütün Bu iıı maalc .. ef hemen hemen 
ıehlrlerimizde ihtiyaç vanlır. hiç yapılmamıştır. Yapılsa bu 

verimli membadan bol bol is
tifade edilebileceğini kuvvetle 
tahmin ve Umit ediyoruz. 

Jt,.. cil hekimlik teşkilfttının iyi 

A eli tababet bakımından il tün 
eti bir nokta daha vardır 

ki o da yedek mütchassıslar
dır. Çok defa memleketin hat· 
tA büyük merkezlerindeki has
tanelerinde bir tek mlıtchassıs 
\'ardır. Bu mütehassıs hastala
nabilir. Her fn~an gibi senede 
bir ay izin almak hakkıdır. Ve
ya herhangi bir sebeple bir 
müddet o vazife inhllfıl edebi
lir. 

Ve bu hal hergün )·urdun 
her köşesinde olmaktadır. O 
uman o mütehassısın yeri boş 
kalmaktadır. l\Ieselfı operatör 
,. eya doğum mütehassısı izinli 
ise yaralanan 'eya doğurama
yan hastanın i i Allaha kalı
)'Or. Acil ihtiyaçlar ba§lıca d:ı
hiliye, hariciye ve doğum kıs
mında olduğuna gore Sağlık 
Bakanlığı her Uç ~ubcden kdfi 
miktarda yedek mütehassısı 
emrinde bulundurmalıdır. Bu
nun itin bUtı;cye maaş ve har
cirah tahsisatı ko11ur. 1Ik defa 
mütehassıs olup da iş isteyen
ler önce bu seyyar \'azifclerc 
tayin edilir. Iuayyen bir müd· 
det sonra sabit hizmete verilir. 
Bu da büyuk bir ihtiyacı kc;rsı

bir kolu da sağlık merkez
leridir. Vaktiyle yapılmış bir 
sağlık pllnına göre her kırk 
köyUmüze bir sağlık merketl 
isabet etmek Uzere kırk bin 
köy olan Tilrkiyemizde bin ta
ne ıağhlt merkezi kurulması 
düşllnUlmüstil. Bereket versin 
ki bu iş oldukça hızla )ilrü
mektedir. Şimdi Anadolunun 
birtok yerlerinde sağlık mer
kezleri kurulmaktadır. Bunlar 
kütük mikyasta birer hastane 
mahiyetinde, daha doğrusu ilk 

İ kincf memban gelince: Tan- lar. 
siyon \e saire için hekim Aklımıza gelen bunlar ... Da-

• 

• 

ta\siyesiyle ,;eya b tanın ken- ha birçok !cil hcldmlik tcdbirı. 
di arzusıyle sık sık kan alın- lcrl duşiıntilebilir. Bunları yap
maktadır. Fakat bu hn maal- manın da zamanı çoktan gcl-
esef ziyan olmaktadır. Zira mistlr. 
usulll 'eı;hile alınıp bir kanı----------------
bankasına verilecek yerde ntı- { 
Iıyor. 

Bci)lellkle elimizde yalnız 
profesyonel kan ''ericıler ı:ell
yor ki bunların sayısı az, iste-

1krami)eli1 Tasarruf Sistemi 
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Zavallı 

Polonya 
13 )il eV\el bugün, 17 EY· 

JCıl 1939 da Rus) a Polon) a),D 

harp ihın etml5tl. 1 E) litl 
sabahının erken saatlerinde 
Alman ordularının Polon)&· 
) a taarruz etmesi ile ikinci 
cihan harbi fiilen ha laınıstı. 
Alm nlann ileri )ilrü)u ü 
sür'atle inkifi;ıf etmiş \e Var· 
5ou kapılanna kadar gcl
ml !ereli. Bu sırada Alman)a 
ile a.) nı istilacı emelleri gü
clen lhıslar ela l'olonynyı ar· 
kadan \'llrmak suretiyle · 17 
E) ICıldc harbe katılmı~lar ve 
ordularını Lehistan toprakla· 
nno sürerek taksime i5tirak 
ctml5lerdl. 

TÜLBENTÇİ 

. 
ihracatçı birlikleri 
Lağvedilecek 
Mersin Ticaret Odası. bir 

mliddet evvel, Odalar Birliği 
merkezine yaptığı bir müracaat
la, harp esnasıııda teşkil edilen 
ihracatçı birliklerin artık fonk· 
slyonlarını kaybetmiş bulun· 
duklarını, bınaenalcyh l~ğve
dılnıelerıni tcklıf etmiştir. Bu 
hususta dtğer tıcaret odalarının 
fikrini de soran Odalar Birlıği, 
bu ce\•apları istihsal ettıkten 
sonra gerekli tcşebbilsleri yap· 
malla le\ essül edecektir. 

İstanbul Tıcaret Odası ceva· 
hını hazırlamış bulunmaktadır. 
Yakında Odalar Birliğine gön· 
derılecek blt cevap, evvelce bu 
)>lrlıklcre tanınmış olan hakla· 
rın Ticaret Odalarına ve Borsa
lara verilmesi yolundadır. 

Ayasofya müzesi müdürü 
hakkındaki dava 

Ayaso!ya müzes i müdı.irii Mu
zaffer Hamnzano •lu, mimar l\Ia
cit \ 'O mutemet Kemal aleyhle
rine ?ılılli Eğitim Bakanlığı ta
rafından açılan suiistimal diıva
sına dun de 8 inci asliye ecza 
yargıçlı ında dC\ am edilmi~tir. 
Bakanlıktan gelen kc:şif cet

' eli okunduktan sonra bazı hu
susların anlaşılması icin duruş· 
ma baska güne bırakılmıştır. 

Bu seneki tütün 

mahsulü iyi 
Tilllin istihsal bolgelerinden 

gelen haberler, kalıte ve miktar 
bakımmdaıı bu yılki ınalısuliın 
çok iyi olduğunu bildirmektedir. 

Bu bolgclcrdckl kırma ve istır 
iıinin <"O '15 i bıtirilmiş bulun
maktadır. Tütun mü tahsilleri 
al~kalı makamlara müracaatla 
bu ) ılın kampan) asının yılba· 
Gından ev\cl, k ım ayında açıl· 
m ını lstemlılcrdir. 

Türk • Fransız günü 
kutlanacak 

Türk • lı'ransız günü olarak 
k:ıbul cdılen 23 E)llıl salı gı.inü 
:tııarı;ıl) n limanında bulunacak 
olan Ankara vapurunda. Tıırki· 
~enin bc)nelmılcl l\Iarsılya fu. 
arına i ştiraki miınascbetlyle 
bir ziyafet vcrılecektir. 
' Bu ziyafete, Pnris Düyük el. 
çlmiz Numan Mencmencloğlu ile 
l'ransanııı tanınmıs ıahsiyetleri, 
iş adamları, 'l'urk • Fransız dost. 

j luk cemiyeti kurucuları \'e men 
supları davet olunmuclardır. 

1 
Bu toplantıda misafirlere ik

ram edılccck olen içkılerin li şe. 
leri) le si •araların kutulatı üze. 
rinde, Tilrk \ c Fransız bayrak. 
ları \e I>cnlzctlık Bankası rem
ziyle silslenmış hu~usl etıketler 
bulunacaktır. Bu hususta Deniz· 
cilık Bankası) la Tekel ıdaresi 
ara ıncla hır anla5maya varılmıı.; 

bulunmaktadır. 

Amerika incir . 
lthalahnı tahdit elti 

Amerika hüktimetinln incir 
lthalütına ait gümrük resimle· 
rinde 'iO 80 nisbetlnde bir art· 
tırma yapması; incir nnistahsill 
ve ihracatçılar arasında telAş U· 
yandırmı§tır. 

Diln bu meyanda kendisiyle 
görlışt!lğümüz sal~hiyetli bir zat 
bize şu malOmatı \'ermiştir: 

•Amerikanın incir ihracatını 
tahdıt maksadi)le gümnik re· 
simlcrlne yaptığı <ö 60 nlsbe· 
tindeki bu zammın umumi ihra· 
catımız ilzerlnde müessir olaca· 
ğı asla dilşllnulemez. Zira eli· 
mlzdekl rakamlara bakacak olur 
sak, Amcrikaya yaptığımız incir 
ihracatının dE'ğeri, umumi lhra· 
catımızın binde biri nlsbetinde· 
dir. Bu ancak incir mUstahsilinl 
,.e ihracatçısını al[ıkarlar eden 
bir me\tzudur. Zira Amerika, tn 
glltere \"C Hrczılyadan sonra biz 
den en fazla incir alan bir mem
lekettir. Bu bakımd:ın, bu tahdl· 
din, umumi tıcarctimlzdc mil· 
essir bir rol ~nıyac,gı yolunda 
çıkarılan ı:ayi nlar do •ru de~il · 
dir. Kaldı ki Alman) a ile gitt ik 
çc artan ticari münasebetleri· 
mlz, bu mahsulllmilzll satac:ı~ı· 
mız pazarın nı;ık olduğunu b ize 
sarahatle göstermektedir.• 

Terfi eden doktorlar 
Şehrimiz hastanelcrinrie çalı· 

şan doktorlarımızdan birer dere
ce terfi edenlerin listesini \eri
yoruz: 

Haydarp:ısa Nilmune hastane
slnılc>n: · 

Röntgen miltehassısı Dr. Ktızım 
Nuri lçgürcn, dahiliye mlitchas
sısı Dr Ahmet Rasim Onat, ope
ratör Dr. Feridun Şevket Ev.ren· 
sel, operalür Dr. SıılAhattin Akel, 
çocuk hastalıkları mütehassısı 
Dr. Sırrı ll. Arıksov, nisaiye mU· 
tclıassı ı Dr. Niyazi l\Iilştnk Ber
ker, mütelıa sıs mua\ ini Dr. 
Asım İstanbuUu. 

Şişli Çocuk hastanesinden: 
Dahiliye müteha5sısı Dr. Ke

mal Saraı;oğlıı, operatcir Dr. Sad
rrttln Oıı:ıran, operatör Dr. HA· 
zım Bumin. 
Ilaydarpa~a fntıı niye hastane

si baştabibi Dr. Nuri Aruntan. 
Heybcllada Sanatoryomu dahi· 

liyc mUtehassısı Dr. Turgut Tor
gay. 

Cerrahpaşa hastanesinden: 
Bastablp 'e cildiye mUtelıas

sısı Dr. Cevat Sargın, röntgen 
mlitehassısı Dr. Ertuğrul Özver. 

l>iin &ehrlmlzde hava U· 

mumi) etle bulutlu getmls, 
rüzgArlar muhtelif istikamet
lerden orta ku\•yette esnıls
tlr. Gunün sıcaklığı gölgede 
25.5, asgari 15.6 santigrat 
ka_ydedilmlatir, ........ , ....................... .... 
KUCUK HABERLER 

SOVYET ELÇİSİ 
DÖNDÜ 

Sovyet Büyük Elçisi Lavrlşev 
dün l'ıloskovadan Roma yollyle 
memleketimize dönmil&tilr. 
BiR AD.\lll DEN'iZE 
DÜŞTU \ 'E BOGUJ,DU 

Kastamonunun Boyalıpalaıı 
köyünden 63 yaslarındaki Abdul 
lalı Sağlanıbağ, Caddebostan fs. 
kelesindcn denize dilşerek bo. 
ğulmuştur. 

Adli tabip tarafından muaye. 
ne edılen cesedın defnine ruh. 
sat \"erilmistir. 
SOS101.0Jİ KONGilESİ 
AZı\J,ARIJllA KOKTE\'L 
\'ERİl,Dİ 

Oğleden sonra Cerrahpaşa has 
tanesine giden Bakan, hastane· 
nin ihtiyaçları ve çalısına vazi
yeti üzerinde durmuş ve ı:oz 
mütehassısı profesör Naci Ben· 
gisu'dan yakında toplanacak O· 

lan Tıb Kongresi hakkında iza· 
hat almıştır. 
Ö~teden sonra Bakırköy akıl 

hastanesine uğrayan Bakan t)5. 
tilndağ, hastaneye biri 90, diğeri 
130 bin lira sarfile yeniden llA· 
ve edilecek olan iki pavyonun 
inEaatını gözden geçlrmi~; yine 
ayni hastanedeki 25 yataklı ve
rem pa\-yonunun 50 yatağa çı· 
karılması hususunda tetkiklerde 
bulunmu~tur. Buradan Yedıkule 
verem hastane~ıne gelen Hakan 
Ekrem Hayri Üstündağ, hasta· 
neye yeni konan sterilizatl)r ci
hazlarını gözden geçirmiş ve dl· 
~er hususlarda izahat aldıktan 
sonra saat 16 vapurile Büyüka· 
dayı geçmiştir. 

Bakan Üstündağ, bu akşam 
Ankaraya hareket edecektir. 

Dai"'.'İ encümen seçimi 
isin listeler hazırlanıyor 

Şehrimizde toplanmııı bulunan .· 
on besinci l\Ulletlerarası Sosyo- l ekımde. t.o~lanacak olan İl 
loJi kongresi üyelerine diln ak· G.ene~ Meclı~ının bu" devresl~e 
şam saat 16,30 da Yıldızdaki 1 a.ıt glı.~dem byele~e gonderllmış. 
Çadır kci.künde Belediye tara- tır. Gun~emdc gorUsUlecek yüz 
fından bir kokteyl verilmi~tir. kırk sckıı madde bulunmakta-

. dır. 
DIR KO:\'FimA~S Diğer taraftan ekim toplantı-

İstanbul Teknık Ünl\'ersitesln Iarında yapılacak encUmen , e 
de i.nc~lemeler . yapmak Uzer.e komisyon seçimleri itin de 1Jye. 
&chrı~~ze gelmı~ bul~nnn MU: JPr orasında faaliyet baslanııştır. 
nlh ~ ~.ksck l\lühendıs mektebı Bazı üvc>ler her iki tarafın müş. 
R.~ktoru Ord. Prof. Rucker, . bu. terek bir liste çıkarmalarını <la 
g.un saat 17,~0 da Tcknl~ Ünl· talep etmektedirler. Necmi Ateş 
H~ilenln GUmUs~ııyu hınasın· ve Misbah Uraz gruplarından 1;ı . 
dakı konferans salonunda mU. 7.an hatıerlere göre Nermi Ateş 
h~ndisln yctiştlrllmesl mevzulu grupu Daimi Enciimen seçimleri 
b. r kon:rrans verecektir. ıçin Seyfi Köken, Ziya Kiiktürk 
)iADE~ iımACATI ve Yekta Kazancıgill Misbah 
ATITn On Uraz grupuna teklif etmişler-

l\Iaden ihracatımtrda mUhlm dlr. 
inkişaflar gorülmektedır. 

ıo:n ) ılının ılk altı ayı zar. 
fında 36 mılvon lirayı bulan u. 
tışlarımız, 1052 nın ilk altı ayın 
da 54,5 milyon Iırayı bulmu~· 
tur. 
KUR1 l'J.l'Ş YE cmmunh'ET 
BA YRA!\ll İÇİN TOPLANTI 

İstanbulun Kurtuluş bayramı 
ile Cumhuriyet Bayramının kut 
lama programını tesbit itin 
dlln öğleden sonra \llfıyette bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda 
ordu mUfelti§llğl, Kolordu ko· 
mutanlığı, iıniversite, l\lilll E. 
ğllim, Siynst partiler, esnaf der 
nekleri \'e alAkalı teşekkUllerin 
tcmı:ilcileri bulunmuslardır. 
Jn'ÜPTE YF.Nl 
BiR iLK OKUL 

Sehrlmizde yapılacak yeni ilk 
okullardan Eyüptel i İsltımbey 
ilk okulunun temeli diın saat 

Misbah Uraz grupu bu isimler! 
kalıul ettiği takdirde her iki 
grupun iştirak edece#i ve des
tekli) eceği bir Dalml Encümen 
te~ekkul edecektir. 

Katil mühendisin 

mahkemesine ba landı 
Bir mliddet evvel Bakırköy 

Bez fabrikası mUhendlslerinden 
Fethi Adcr'i öldılren yüksek mU 
hı-nıfüı İhsan Aydın'a ıil Savcı· 
lık tahkikatı sona ermistir. Ya· 
kınria muhakemesine baslana. 
caktır. 

'~~ÖNDERMAN \_ 

HASAN AllltR KOCAl\t.\Z 
Evlendll~r 

15/9/1952 1 
ile 

T E Ş E K K O R on birde merasimle aı;ılmıstır. 
Merasime Milli E~iUm ve 

Çok sevgili alie bUyUğUmUz ve baJ ındırlık mUdUrlerile Srhlr bir anma töreni yapılacaktır. 
bab:ımız Meclısi üyeleri i§tirak etmişler. BiR Kı\M\ os 

(HAKKI SAI"FET rAnI) dir. l\IOTOSIKLETF. ÇARPTI 
l'ETllİ T.\Jfı:liN RAŞARA?l\Il'i Eyilp ArııııvutkôyU yolu üte-

nın \•efatı dolayıslyle renoze me- ÖJ,1\ ı '\'11,nÜl\O:\tü rinde :ıııtmekte olan F.ylip Ulu. 
raslnıinc l ttrdk edenlere, bizzat Mcmlckellmi:r. spor ve k!ıltlır mıınter idaresinrieki ı:n plAkalı 

Z A y I ,·eya telı;:raf ve mektupla taziye· sahalanna btiy{ık hlımetleri do. kam~on, ayni istıkamette giden 
de bulunm:ık suretiyle acıları- kunan değerll hukııkçu Beden bir motosikletle ı:arpıemı&tır. 

İstanbul Ccvrlkalfa ilk oku- mızı pa) la şan ve bizi teselıi el Trrhiyrsi böl"e Başkanı ve f ş Motosikleti kullanan J\lelımct 
lundnn ald• ını 9/6/951 gün ,.e mek llitfunda bulunanı ıra a)rı Bankası Hukuk mü~aviri nıer- Erkckrtağ ağır surette yaralan-
2J5/1 sa~ılı diplomamı zayi el· aJrı !ilikranlarımııın ıhl~ğına hum Avukat J"eth! Tahsin na. dığından Gureba hastanesine 
Um. Yenisini ı;ıkartacağımdan sayın gazetenizin ta'<assutumı şaranın ö!ümUnlın 13 Uncil yıl. kaldırılmışsa da orada ölmüştür. 
kaybolanın hükmil yoktur. rica ederiı. dônümil mıina ~cbeti)le 2:? Evlfıl Tahkikata devam edilmektc-

Asıl meyil 
Kimde J 
Mmrda cumhuriyet kurul· 

ması meyli artıyonnU~· 
EJer bu meyil umumilesır 
,.e herhangi bir diktatör çt· 
kıp da umumi isteğin ger· 
çrkle~mP.slne engel olmaıs• 
dunya bir cumhuriyet daha 
kazanır.ak de:mektir. 

·Kaıanııı:ak demektir• 56• 
zünıfen, bugun krallık reJJı:ııl 
altında bulunan milletler 
herhangi bir mana çıkartP 
alınmasınlar. Gerçekten de 
cumhurf) et demokratik blr 
rejimdir; fakat aneys.s&S1 

demokratik temeller üz:erfııC 
kurulmuş krallıklar da öyle· 
dlr. l\IeseU f ngllterenin. ıne· 
se!A fs,•etln, ba~tannda bi· 
rer kral bulunmakla bera· 
her, cumhuriyetten farklı 
sayılabilecek tarafları yok· 
tur. 

Su halıfe anayasası iyi dil· 
t;Unulüp hazırlanmamış bir 
hiıkiımdarhk rrjlmlnde, hil· 
kiimdar iyi olmazsa, rtıJid1 
değl5lkllğlnl kendisi hazırlı· 
yor demE'ktlr. Nitekim, 1111· 
sırdakl belki de cumhuıiyete 
\'atacak olan rejim deği5lkll· 
i!lnl eski Kral haıırlamııtır• 
Demek ki r.umhuriyet meyli. 
lısırlılardan çok önce, asıl 

Krallarında baslnmıştır. 
lllANZARA 

So\•yetlerin Pra\·da gartle• 
si, General Ridgwıy'ın A~rt 
dalına çıkıp Rus toprakları· 
nı 5t'.)~fmHfne ıılnlrJenınl9· 

General 1:erçektl'n Ağrıyıı 
çıktı mı, R11~ topra!dat1n1 

:ı.e rt"lti mi bilmiJorum. Fa· 
kat çıl.nıışsa. eyretmiıse 
huna ı;inirlenmenln ne ınl· 
nası \ar? 
Ağn dalından görülen 

nu~:ranın manurası ya gü· 
teldir, ya çirkindir. Güıelse. 
Pra\ da sinirleneceğine bU· 
nunla iftihar etsin. DeğilSI'• 
Prn da gene sinlrl'-Decdi· 
n•', memleketinin liderleriııe 
manlaray ı ıslah tavsiyesinde 
bulunsun. 

İOEAL 
Gazt"telerlml1ln i.Jlrinde 

0 fımlrd11 doğanların ve öleli 
1..rln sayısı unlıyor• dlyt 
bir ha,lık gi>dıme (arptı. 

nu ha hk, ilk bakı~ta ırı
sana, &el'inll .. cek bir hebtf 
lntıbaı ''erlrnr. \'akıft ölett· 
lerln aıalm~ ına Plbetle s!:· 
'inmek lbımdır. Fakat a~-nl 
zamanda doğanlımn da sa· 
yı ının a1..almasına canırııtJ 
ıııkılmalıdır. 

Ynlnız İunfrde dl'ğit, bil· 
tün Tlırkiyede gôrmek ı~te· 
dlğlmlz ey iılümlerfn ar.al· 
ma ı, doğumlann ço~atm9.sı· 
dır. Yurdumuz fı;ln fıfeal 
ofan SO milyon nfifusu ancak 
böyle sağlıyablllrlı. 

Sadvn ~. SAVCI 
ON KET.İllffi'\'1,F. 

Umııml m"rak: •Serlın'I 
kfm iılıforıfıi?• 

R,.n biliyorum: Az:tlı bit 
katli. 

TATLJSER1 ,_, 

r--TA" '1 l~ı-\ 
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İKRAMİYESİ 

e E"lerin \'t'racct ·,e fnıikal \'crgi&inl 

Bankamız. Öder. 

• 

ı~ 
iş 

'~ ~ 
Bankası ruRKtv. 
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TÜRKİYE KIZILAY DERNEGİ 
Genel Merkezinden : 
Kızılay Hemşire Okulu 

1952 • 1953 ders )'Ilı için öğrenci ka)'ld ve kabulüne b 5 .. 
lamııtır. 

Tahsil müddeti üç yıl olan Kızılay Hemşire Okuluna en 
az ortaokul mezunu lG • 25 yaş arasında bulunan genı; Türk 
kızlan kabul edilir. 

Kwlay Hemşfrp Okulu yatılı \'e parasızdır. Okul mezunu 
genç hemsireler Ll!" mezunu addedilir ve 20 lira asli maaşla 
işe ba~Jıyarak S:ığlı\: ,.e Sosyal Yardım Bakanlığı emrinde liı; 
yıl mecburi hizmet )'aparlar. 

Bu şartlardan :fazla bilgi almak istlyehler yaz.ı ile veya 
eıhaan istınbuld~ Akıı .. ray - Hasekide Hemşire Okuluna, An· 
karada Genel M rkezlmıze müracaat edebilirler. 

....................... ıa:m .......... 

,----------------------------------------------------------,--------------------~;..;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;.~ 
kısa olduğunu sö)Jlyerek tram-
vayı tercih etti. Tramvayları•ı mw
en kalabalık olduğu saatti. Sar-
sıla sarsıla ayakta gidiyorlardı. · 
Ray, kendi kendine: 

•-Bu bir riıyadır. şimdi u- r;? ,_.. 
yanaca ım• diye dU ünUyordu. ğ' ..,. 

Ne diye tiu kalabalık \'C pis ~ f g · 

belhı ... 
- Ne demek lstlyorıun, ne· 

da? 

- Ne mi demek istiyorum? 
Curtis oğlum, bırak EU köpeği .. 
Hugo'nun hiç enerjisi yok . .BU 

•adam hayatta mu\'affak olamaz. 

yanına gelmişti? Bu ne kadnr _,. lll'lliii~DıJ 
şehre, Frcda ile çocuklarının trl 
gUIUnç ve" olmıyacak bir \"aıl· • YA.ZAN~ FANNV NUllST 
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CEvıİlEN' 'REZZAN A.E. YALMAN • 

Amcası da bütiın paraları o 
~üprUnt!lye bıraktı. O karı ııe 
olmeöen biraz enel evlenmiş· 
ti. Biliyorsun ya .. Hugo botn· 
boş bir mahllıktur. Du da bit 
dert.. İnsan ancak bunu bö~·Je 
bir adamla yaşana anlar. se 
nin buraya gelmekteki maks•· 
dın nedir. Ray? Bu 6abah tel· 
.ıırafını alınca ha)'Tetlerde kal· 
dım. 

yetti? Neden bunu yapmıştı? 
Eve \•ardılar. Bu, güneşli ve -

ağaçsız bir arsanın ortasında, 
pencerelerinde pancur olmıyan 

sının çok sevdiği bir av tablo 
suydu. Odanın .ortasındaki al 
püsküllü halı, duvarlardald çi-ve tıpkı bir ambalôl ııondığına 

benzeyen bir e\ dl. Perde
ler sarkıyor, kapılar gıcırdı
yordu. Freda'nın e\ i karı;ısınc13 
Ray dilşündu ve vaktiyle Freda 
lçın yapmı~ olduğu IcdakArlığı 
hatırladı. 

Zevksiz dii~enmls, oldukça 
kirli \ e tertipsız bir odaya .ı:lr· 
dıler. Cam bir vazo içinde kA· 
ğıttan sarı güller vardı. Ev alt 
katta kuçllciık iki oda ile bit 
mutfak ,üst katta da tavan n· 
rası sayılan bir yerden ibaret· 
ti. Yemek odası yoktu. l\Iut
fakta yemek ) lyorlardı. Masa· 
nın üzerınde Ray'ın annesine 
ait bazı eşyalar vardı. Bunlar 
hemen EOzüne çarptı. GUmüs 
zeytin ağlık, tahta duvar saati 
ve Ray'n çocuklui\unu hatırla· 
tan bir takım ufak tefek eşya ... 
Ön odada paltosunu çıkarırken 
duvardaki re me baktı. Baba· 

çekli tabaklar Ba~ mHles soka· 
ğındakl evlcrlncle duran eEya. 
tardı. Onları bura)a kadar ta ı 
mak kimin aklına gelmistı' 
Kendisine alt malların bu tarı· 
da gasbcdilmi~ olmasını gor 
mck, Ray'a c kı acılarını hatır 
bttı. I"akat bu mahzunluk faz
la uzun sllrmedi. Ye eni Curtis 
csyalarını ta ınu~tı. Frcda ha· 
eındaki ucuz ve çirkin pkayı 
çık:ırınea biraz olsun eski ha 
!ini aldı. Saçları henilz bllsbli
tiln ağarmamıştı. Eski glizcl kız 
dan eser olarak kolan şey de 
sarı ve parlak saçlarıydı. 

Salon dedikleri odanın orta 
sından ;>ukarı kata bir merdi 
'\en çıkıyordu. Bu suretle bu o 
danın hiçbir hususiyeti kalmı 
yordu. Ray, herkesin geçtiği 

ortalık bir ~ C'rde yatacağını an· 

!adı ve canı sıkıldı. Freda ile 
çocukları mutfakta idiler. Ray 
biraz sonra onların yanına g t· 
ti. l\Iutfak e\ in öte tarafların
dan biraz daha aydınlık ve fe
rahtı. Fakat buna rağmen Ray 
yine bu evde rahatsız olacağı· 
nı anlamıstı. Frcda'>, ,.e ı;ocuk
ları kırnıaclnn buradan çıkıp 
kendisine bir oda aramak çare-
lerini dU,UnUyordu. · 

Curtis artık teyzesine alış 
mıştı. Yadırgaması geçmlstl 
Durmadan mıı skııralık yapıp 
herkesi güldUrmcığe çalışıyor. 

du. 
- Teyze, bak, ben ne kuvvet

liyim. değil mi? 
Dcdıği zaman annesi oğlanı 

azarladı: 

- Ray teyzeni rahat bırak. 
Haydi ~u kapı)ı kapat Curtls. 

- Çabuk ol Ray teyze, pllAv· 
lı tavuk yiyeceğiz. 

- Curtls, sana söylüyorum. 

Git burada!\. 
- Ray teyze, geliniz de size 

köpeğimi gc:lstcreyim. 

- Aman Allahım! Bu çocuk· 
tan çektltim nedir? Rahat du
racak mısın? Yoksa tokatı yer. 
sin. 

- Bak çakıma Ray teyz .. 
Babam verdi. Pazarları gezme 
ğe giderken yanıma alıyorum. 

Iliraz sonra Hugo eve geldi. 
IlalA hava gazı eirhctindo çalı· 
şıyordu. O da ı;ocuktara «Ştınu 
)apma, bunu yapmlD dcmrğe 
ba~ladı. Ray, mutfaktı ocağın 
ba~ında meşgul olan Freda'nın 
yanına oturdu. 'Freda, bir ta· 
raftan yemek hazırlıyor, bir ta
raftan da konuşuyordu: 

- Aleltıde insanları görmek 
senin Uzerinde ne ı:ibl bir tesir 
bırakı) or, Ray? 

- Alellde insanlar mı! Ben 
de onlardan biri değil miyim? 
Sanki si7den hiç a\Tılmamı' gl. 

biylm. 
Freda, acı acı J:illl'rek cevap 

verdi: 
- Amma ettin. Sen Nevyork

tı, su şehirlerinde, A\TUpada 
dolaştın, Halbuki bizler bura
da bıraktığın yerde kıldık. Sen 
blze nasıl olur da benzeyebilir· 
sin? 

Bu sozlerde hem acı, hem de 
il&tü kapalı bir mtına vardı. 
Freda, ardarındakl yaşayış ve 
gi"ırli5 farkını belirtmek isti
yordu. 

- Tramvayda gelirken Hu· 
iO'nun pek 51hhatll olmadığını 
ıöyll'mietin, Halbuki bl'n onu 
iyi ı:ordüm. 

- Curtis oğlum şu köpeği 
rahat bırak. Kardeıine de git 
söyle fırın hazırdır. Gelip rıas· 
tayı koysun, Hugo mu dedin? 
Bir &eJi yok. Yalnız hep eski 
derdi var. Dünyada işe yarama 
mak ve insanın içini sıkmak 

- Sizleri görecej!im gelmiş· 
ti, Freda. Sadece sizi görmel> 
iltedlm. 

- Vah, vah! Bizim de hiçbir 
görlllec"k halimiz yok. Zahmet 
etmişsin. 

- Neden böyle söylüyor.sun. 
Freda? Seni Ye çocukları ne 
kadar seYdlğiill bllmez misin? 
Çok şükür çocukları iYi gör· 
dUm. 

- Curtis, Ray teyzene şU1'· 
ret. Yoksa çoktan dayağı ~·e· 
mlGtin. Çocukların sıhhati iyi 
hamdolsun. Ama Allah dUşI113 ' 
nıma böyle c;ocuk \'ermesin 
Yalnız F.mma'nın ı:özleri ber· 
bat. Onları bu hale grtlrince>•e 
kadar akla karayı seçtik. sen 
de bize epey yardım ettin ya. 

< Oevamı ,·ar >-' 
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1)4f,Şp~ 

İngiliz 
İscisi ve 

... ..> 

Silalı anma 
Yazan: E. T 

l11c1Jiz senılikaları ) ıllık kon· 
ıeFelerini geçen hafta ( 1nrga. 
~ ıelırinıfo )aptılnr. Kongre· 
~ 1ıuruştüğu mrsclcler ara ın· 
t~ ngiltcrcnln llf'lhlanmn ı dn 

11 
tdı: Komunistler \ e bir kı· 
~ ışçl tr ckkiıllcri sll&hlnn· 
\t ın nle;) hindedirler. nu ııe· 
~ ille kongrede yııpılııcak mtizn· 
r~c \c \erilecek ikarar her tn· ı 
~ ta nllika He bekleniyordu. 
l.ı~ta~ komünislledn \ ' il ımnlık· 
tırl ı~çi tcşckkiillcrinin ıın:u 1 
~~ 1kleri gibi olmamış, kongre 
ll~anın bugıinkıi \lld)Ctindc 

~hlıınmaya dcrnm etmenin 
tunıuna kırnr 'ermjstlr. 
~ nu husustaki muıakeıc de· 
~ ~anal ii scnılika ının n•rdiği 
tlr:ır uıerine başlıımı tır. Tak· 
ı.. e Amerika. 1ngiltere, J"rıın· 

~DÜNYA 
~ 
* Ru~}a - Knmünlst ('in 

mıi1.akereleri dün sona 
erdi. * İngiltere, ,\merika \"C 

}'ransa, Alman mesele i 
için ~O\')etlere yeniden 
nota \r.recekltrdlr. * lUusaddık İran meclisin
den gU,·en oyu aldı. * J.lihnanda uıiyct gergin
liğini muhafaza ediyor. 
Cumhurba5knnının &ara
yına bomba atıldı. * General Omar Bradlty 
Atlantik paktınıta Türki
ye ve Yunanisltının n71-
yetfnin mühim olduğunu 
ifade etti. 

Dünya nüfusu 200 yıl 

50nra 8 milyara 

yükselecek mit 

:Amerika Ortadoğu 
için fikrini bildirecel< 
Birleşik Amerika, böyle bir komutanlığa Arap 

memleketlerinin iştirôkini zaruri sayıyor 
~na4o/u ~/aMt 

Vaşington, 16 - Birlclilk Amerika hükOmetl, Ortadoğu sa-
\'Unma tcşkilAtı hakkında\\i kanaatini bu hafta jçerlsinde ingil

tere,l e bildirecektir. Amerika bu bildiriş keyfiyetini bir nota 
şeklinde yapacak ,.e bunun birer nüshası da ayni zamanda Fran
sa, Türkiye, Avustralya, Yeni Zclanda ve GUney Afrıka)·a tevdi 
edilecektir. 

Yetkili mahfülcrde Amerikan hlikCımetinin bu notasında 

son gUnlcordc Kahiredeki görli5meler sonunda Mısır görüşünü de 
bildirmesi beklenmektedir. 

Dış İşleri Bakanlığı .Mım işleri bürosu ba$kanı Wells Stab· 
ler, Arap memleketlerinin işblrliği olmadan Ortadoğu savunma 
teşkilUına itirazla, müşterek !avunma gayretine Arap memle· 
ketlerinin daha başlangıçtanberi l~tlrakleri lUzumuna i§aret et
mektedir. 

Söyleyene değil 
~ .. 1 t .oy e ene ... 
yeni hasın havarisl Zühtil 

Yeliheşe bizim lıasın 
kanununu ddi&tlrmek isti
:>·or. 

\'eliheof'Ye göre: kanunun 
noksan taraflan \'ardır. 

Kabul, ıtoğru, 
Şim<ll grlin; beraber üs

tadın beyanatım nku,)alım: 
•... nilmem baıılanların 

hepsini görüyor musunuz? 
Heıkesln görıluğü kallıurüs

tü gazetell'r değil, çok defa 
ismini bile 1 llmediğinlz öy
le me\ kutell'r \'ar ı.t; insan 
bunlar kartil ında ancak bir 
ulanma hi sinııı kapılıyor.• 

İIAhi \'clibe~e. 
Ha) dl i mini l~itnırdlkJe. 

rimiı; bir tarara: ya lılttfk
lerimiıe ne di)ellnı? 

Araba bunlar için de utan
ma hissine kapılı)or musu
nuz! 

EC\'ET GtlREsts. 

D.P. nin bir 
Tamimi 

Ankara radyo u daktilolınndan Nebahat Itıldar, kendini binanın penceresinden 
baıından n bacalından yaralamııtır. '\'aralı hastaneye kaldırılm15tır. 

aıağı atmıı 
I 

Düzce Belediye Ba~kanı 

-Dolma bahçede 
panayır yerinde öldürülüyordu: 
iki otomobil çarpıştı 

Diln saat 20.30 sıralarında 
101314 askeri pllka sayılı kam-

Ahmetler köyünden zahi::-e yil lümilne sebep olmuştur. 
~ l:us)a \C Çin"ln bir toplantı Londra, 16 (Na!en) - Lon· 
!'&Patak sil:ılı ı71anma ı ini gö. dranın İnkisaf \'e PUınlanma Ens 
t inesi, Alınııııl a ile Japon) a· UtusU MOdüril E. A. A. RO\\Se, 
~~ &ilfthlıınnııı ına :kat'I) rn mıı· Wales de Bangor'da verdiği bir 
)otde f'ılilmeme t ileri liriılu· konferansta şu malQmatı açık· 
bbtdu, Komlınistlrr tarafındıın lamıştır: 

Ayni mahfillerdeki kanaate göre, Dirlcşlk Amerika, İran
daki siyasi istikrarsızlığın arttığı niı;bctte mUstekar ı;trateJik 

blr tc~kilAtın kurulması lüzumunun da o derece lıcıl bir mahiyet 
aldığı fıkrindcdir. Bununla beraber me\cut ıorüş ayrılıkları do· 
fayısıyle yakın bir gelecekte bir Ortadoğu komutanlığı kurulma
sının mUskül olacağı \'aşlngtonda kabul edilmekte ve bunun 
için de daha geni~ bir sanınma sisteminin kurulması aörüşül
nıektedir. 

11u .. J.tf ~foJ>..,~ı"'"'fı.f•" yonet Dolmabahçede, aksi lstl· 
kU ve yolcu ile gelmekte olan Kırklarellde blr tecnliz hAdlscsl 
Kırklareli 8~ pllkah ve ıoför Kırklareli 16 (Hususi) - Dıt
All Yıldız idaresindeki kamyon rekoyUn Hediye kovlinden Hilse· 
dik bir yokuşu çıkarken aksı kı- yin kızı 15 yaslarında Fatma Ka 
rılmıştır. Kamyonun geri istika· sap gece evinde uyurken ayni 
mel!! gittiğini görerek ati yan ·öyden Da,'Ut oğlu Cem.ll:ı ta· 
yolculardan biri kamyon altını arruzuna uğraı;ımtır. Cer.-.1 ""'1· 
ıiüserek ölmtlş, O«: kişi d!! yar.t· ce sessizce eve girerek Fa. naıi'."l 
lanmı$tır. Yaralılar hastane~e el •. ı bağlamış Ye leCH'ÜZ c.~me·~ 
kııldırılmı \'e sanık şofor tevkıf isterken kızın feryadınl •• oşan· 

1 
anı eılilıliğl nnlP ~ılıın bıı tak· Dünya milletleri cdoıtum kon

.:ı 1,887,000 rcyr kıırşı 6.0U,000 trolU• ~istemine başvurmarlıkla· Avrupa ödemeler Güney Kore' de bir 

Balıkesir, 16 - Buglln ~ehrl· kametten gelen 11039 pJAka sa
mlzde C.H.P. lılcr tarafından o. yılı taksiye çarpm15, taksinin ön 
P. Genel Kurulunun bir Umimi kısmını tamamen haı;_nra uğrat· 
ele geçirilmiştir. Bu tamimde, mıştır. Taksi ~ofllr{J .~mer Alp
baıı C.H.P. lılerin istifa eöerek la yolculardan Ali Ozkan. An· 
Demokrat Partiye ııcçtikleri. bu der •a \"irglin, Cemal Umay ,.e 
kimselerin partiyi içinden çökert Ahriııll:!h Vergey hafif suret.~c 
mek için br$iııci kol halınde ~a· yaralanmı~Iardır. Emniyet mu· 
lıştıkları hr.lirtilmekte ve bu hu- diirllı!;!Unce tahkikata ba~lanmı5 

a reddedilmiştir. rı takdirde halen 2.~ milyarı 
artillAhlannın işinin Rirlcşmiş bulan dünya nüfusu 200 yıl ıar· 
• letıer tnrnfındıın kontrolii fında 8 milyara yiik~rlecektlr. 
~~kınılakl takrir de bir parça F.~er ıloğum kontrolil tatbik cdl
llr a :ız çoğunlukla redılcdilmlş ı:rse yine iki yuz senrde dUnya 
J.t • Ron re, llirlesmis Millrtlf'r 

1 ııüfusu 4 milyar olacaktır. 

~jrliğine 34 milyon J Komünist general 
erlllmlştir. lıH tarafından kurtarılmıştır. S•, 

Polatlıda nık ~akalanarak adalete te:.lir.ı 
Balıkrslrıte Ankara, 16 CHusust) - Bıı- edilmiştir. olar borçlandık Tevkii edildi susta U\'anık hıılıınulınası ıuzu. tır. 

nııı ileri siirUlmektedir. A11orlaltd Pr•11 

'~tulunun, silah n:lanma hak· Sovyet diplomatları 
lr hda anla ma olur ıı, bunu kon· . 

Paris 16 - Avrupa Ödemeler 
Birllgınin buı:Un yayınladığı son 
rapora gôre, borçlu memleketler 
:;uniardır: 

ı oı cdehilcl"i'ğinl, hol le bir an· Amerıkada matem marşı 
~ına olır.adıkça bu i e il rı a· ile karşılandı 
Yacağını knrnrla tınnıştır. 

~il' 1 l'arfüinln miifrlllcrini 
r ıJ eılen HC\ an grupu tara· 
11tıdan 'rrllen iiçiinrU bir tnk· 

111
tde sil5hlannın)a de\'nm edil· 

11 el1, fnknt bunun JıııfifJetllmr.· 
1, stenfl ordu. Kongre bunu ıla 
teddctınlı; 'c ıncnıleketln mali 
lııG iktısaıli fnıkfınlnrı nisbetinde 
tıitkün olılıığıı lıaclar geniş ol· 
~ e silllılanmn hakkındaki ra· 
oru murnfık bultnnıtıır. 

1ıı l\o~ı:redf'ki rniıznkerelcrdc 
telilrıtıcre ıılsbetle mııtcıllllcrin 
te sll~hlannın taraflarlannın bl· 
l 

1 
kar ı ıiç (lerccr~iııılc olduıtu 

kil aşılmıştır. nu suretle bugiin· r llulıahzakjr Parti hiıkünıe· 
,.•in il lılaıım:ı hn~uo;unıla la· 
ıııp elti l si> ıısct tas' ip edil mi . 
ıı!· llu ıtİl a et c n en hs-1 l'ıır· 
1/nin hazırladığı prosrıımı da· 
ı ~ıtıaktadır. lllulıafa1..nkfırlar, 
bıı' Parti inin programını tnt· 

ediyorlıır. 
h ~Iuıakcrc r. n:ısınd:ı dikkate 
ıe~aan ol:ın bir nokt:ı, dl er me· 
I~ lerde me,·:ın) a taraftar O· 

ı ~ bazı sendikaların ilahlanmn 
te ilde me\•:ıo) gnıpu aleyhinde 
ı/ \rrnıclrrlıllr. lngiliz gazete· 
~~ti hunu bıiyiık mrnıııunhıkla 
~'!diyor \ c memleket mü da· 

Nevyork. 16 (AP) - Birleş· 
miş Mıllctler Te~kilatına tayin 
edilen yeni Rusya temsilcisi Va· 
lcryan Zorin ve Rusyanın ycni 
Vaşington Büyük Elçi i Georgi 
Zanıbin, dün -Queen Elizabeth• 
gemisi ile buraya gelmişlerdir. 

İki Sovyet siya et adamı mu· 
azzam geminin arkn tara!larıncla 
bulunan bir mt'rılh•cnden inerek 
büylik çıkış merdivenlerinin ba
şında bekleı;en gazetecileri atlat
mışlardır. 
Rusyanın yeni trm~lldll"ri ııre· 

le ile hususi otomobillerine hl· 
ncrken civıırdan me~ dana tıkım 
hır takım Çek mOzisyenleri Cho. 
pin'ln matem mar~ını çalmaya 

Danimarka 3.000.000 dolar 
Yunanistan 2.100.000 • 
İtalya 900.000 • 
Norveç 1.600.000 • 
Portekiz 1.900.000 • 
!!!!_kly..;e ____ 3_4._:!00.~ ....._ 

ACI BİR KAYIP 
Erzunımun Murııtpaşa mahal· 

lesinden nıiile\·effa alay kUibi 
Hacı Mahmut Efendi mahdumu 
189 uncu alay komutıını albay 
Hüseyin Fikri Kocasoy'un ağa· 
beyisl, Cihanb<"yli veteriner mıi· 
dürü Rld\·an Bali ve İnşaat mü· 
teahhldi Ncvrcz .nonmcz'in ka 
yınpederlcrl, Karabilk fabrikaları 
idare Amiri Sefık Kocaco.> 'un e· 
nlşll~~i. Çanakkale ili sefrrberllk 
mUdiirU emrkli ı;ubay aile bil· başlamışlardır. 

- yUğUmUz 
rna!n me desinde göstr.rlltn has· KEMAL KOC'ASOY 
sn !yetin her tarafta iyi karsı· mtl7.tarlp bulundu~u pro~tat has 
landıtını yazıyorlar. Sr.nd ikalar ta lığından kurtulamıyarak ve· 
kongresinin knrarlnrı lngifü 15· fal elDtistir. 
çllerinin dünyıının bugiin için· Cenazesi hugiin 17 eyliıl çar· 
ılc bulunduğu tehlikrli uzivf'li şamba günü Teşvikiye camiin· 
\"r bu \'a7iyet karşısında miitte· den ikindi namazından sonra ce 
!lklerle sıkı bir işbirliği y:ıpıl· nazesl kaldırılarak Feriköy me· 
nıası lihumunu takdir elliğini zarlığındaki aile makbere~ine 
anlatmaktadır. Bunun İşçi Parti- defnectileceklir. Allah rahmet 
sinin knngre~inde de kendini eyliye. 
göstermesi tıeklrniyor. Kocasoy ailesi 

ÜTUNLAR ~~t&~~oro@~ 
.. --.. 

YENi SABAH 

----------
Jı~~IBI~ 
GozLt,T:K 

\'eni Sabah iktidarda bulu. 
ııanıarın .l ıırdda olup bitenle. 
~I Çok il imscr bir §ekil de mu· 
~lıııı elliklerini SÖ)'lüyor, 
Cunı1ıurb:ı5kanının Gt.rcde 
11UtJıundaıı lı:ıh ederek iki ı;e. 
he enci bol bol tekrarlanan 
~CUtluk 'andlcrinln şimdi ar· bk a!!zn alınmaz olduğuna, 
•l ki buı:uniin nakaratı pa. 

~alttı ın t:ıbli 'c :rnnırl oldu. 
Undan ibaret bulunduğunu 

hz:ılor \ "C dbor ki: 
•Guya memlekette istihsal 

~e en et artınca , herke in ma 
t' 'e metaı para edecek, ya. 
3ndaşın ccb ne çok para gi· 
~ecek 'e Oj le olunca da mal· 
k rı :ılm:ık için yarış ve re-
1 ab t olacak \e bunun netice. 
~ de fiyatlar ~ Uksclecektir. 
t eın k istcnb or ki, pahalılık 
~ıncnni)e de er bır nimettir. 

,
1 
lıatırlıyoruz, şimdi bir g;ya. 

ru ınevtn olan Saracoğlu Sıik· 
de bir aralık iffet \'C fa. 

~lem blr ha~ atı, ortnçıığ ha. 
,.~f1 di) e alaylı bir dıl ile feı. 
1 eylem Is \ c elışcn pahalı. 
'{ı ı, kılosu bcs llrn.>n şeker dl 
a ını mlldafoa etmış idi. 

1ll Sayın ll:ı)'ar, polıtlka yap-
1Yac •ını \e bu işi mes'ul 

fdaınıarına bırakacağını söy. 
~clı 1 halde aynı nutukta de
l> 0krat ıktldarııı en fani pro
ıı agand:ıcılı ını yapmı~tır. O 
1 lı~ku ok•ırkcn ınsan uyle tat. 
~ ır aleme dalı) or ki bu UY· 
ç Udan uyanm:ık istemiyor. 

1 Onku uyanmanın hl~ de leh· 
~e olrnıy:ıcağını bıli~ or.11 

ÜRRIYET 
~ 
~tnEYE 
GfnıvoRUZ? 
Ilı Sedat Simı\ 1 Conımıla ne. 
r11°krat l'artl konıtrcsinde \ e. 
di ~n liarnrlıır mün:ıı;ebetble 
~ki: 

Dr. Schacht lrana çafnldı - Gaıeteler -

L---S-lhirbaz mall)"trl Srharht - Ne yapıyım, 
Sihirli drğnek onun elinde... iCuııı~llriıl•IJ 

.cehalete ıu·i7.in sonu gc. 
lir mi? Bu tavizlerle dcmok· 
rasi tecrübesinde ilerlediği. 
miz takdirde modern Turkiye. 
nin bir kaç sene içındc KAşa. 
nilcr memleketine benziyece. 
ğınde hiç şüphe yoktur. 

Çorumluları bu Reri kafalı· 
lıktnn şahsen tenzih ederim. 
Atatürk inkıJAplarına \'e mcm 
lcketın ilerleyişine canı gö· 
nülden istekli olduklarına I· 
nandığım Çorumlular, elbette 
ki bu kararları tasvip etmlye. 
ceklerdir, Particiliği mide me 
selesi yapan birkaç Çorumlu. 
nun bu kara lekeyi bütün Ço· 
nımlulara sürmelerine aydın 
Çorum halkı asla razı olamıı. 
Bunun bö~le olduğunu Ço· 
rumlular yarın \'eya öbilr gUn 
~apacakları bir toplantıda mu 
hakkak kl biltiln memlekete 
duyuracaklardır.• 

COMHORIY!T 

ni~l.ERJ,F.R :ıut 
DER...'; İNİZ? 
Doğon Nadi yanyo~ 
cÇorum D. P. kongresinin 

(hcm de alkışlarla, lıitfcn) 
kabul ettiği dilekleri gördü. 
nUı mil? Xeler yok neler ... 

l\!ahkemelerde Kur'ana ye. , 
min, mayolu kadın yasağı, 
dans \'e halo yasa~ı. mP.k
te. lerde Kur'an okutulması, 
kadın memurların i~lerinden 
atılması, \'esaire \'e~aire ... 

Sayın Adnan Mcndercs'ln 
C, H. P. ~·e karşı zaman zaman 
pek 3lddetli sözlerle ateş püs· 
kürdilğll malümdur. Acaba C. 
H, P. yl biraz olsun bir kena· 
ra bırakıp. aynı lisanla şu de. 
mokratlara çatmasının zama. 
nı gelmedi mi! 

İnsaf yahu!11 

Anadolu A J ırıtt 

Pusan, 16 - Güney Kore po
lısl, Kuzey Koreli bir general ile 
komünist tele tcskilAtına men· 
sup 16 ilyenin tevkif edildiğini 
buı:ün bildirmektedir. 

Tevkif edilen $:eneralin, GÜ· 
ney Korcdeki komüni~t çeteci· 
lrrle Kuzey Kore ıırasında irti
batı lemin eden başlıca şahsıyet 
olduğu polisce tasrih edilmekte
dir, 

Giinry Kore istihbarat servi· 
sinin Do~u Kore'de 38 inci arz 
dairesinin tam güneyinde bulu· 
nan Kari dağlarında Kuzey Ko· 
relilere ait bir irtibat merkezini 
ele geçirdikleri ayrıca belirtil
mektedir. 

Bir eroinci ve bir esrarkeı 

yakalandı 
Sabıkalı c~rar satıcılarından 

Basri Özçakırların son giinlerde, 
Balat ci\·arında yeniden faallyc. 
te geçtiği öğrcnllrrek e\'inc ya. 
pılan haskında 2 kilo esrarla ya. 
kalnnmıştır. 
Ayrıca sabık:ılı l'roinrllerden 

Püt!irı:l'll A il Çnvus namıylr ma 
ruf Ali öı: ve kıımı Emine Öıfin, 
Fenipa~a r:ıddc~i Somııncular 
~okıık 6/1 nıımarnlı "' ll'rine rliin 
~aat 18 ele yapılan h;ıskınria kill· 
livetll miktarda eroin ele eetl· 
rilml~i~ ' 

Eroincilere yardım eden MUr
ve.t Cokııalan adındaki kadın rla 
yakalanarak hd.larında takibata 
bası ;nmıştır. 

TEŞEKKÜR 
ıCadir bilir halkımızın gösterdiği yüksek 

itimad ve teveccühün şükran borcu 

olarak 

lstanbul teıkilatımız mudilerine husus? 

Lüks bir otomobil 
Keşideıi yapılacağını arıederiz. 

lstanbul Şubemizle Bohçekapı ve Beyo~
lu ajanslarımızda açtırılacak en az (150) 
liralık tasarruf hesabı sahibleri bu lüks 

otomobil ikramiyesi keşidesinden istifade 

edeceklerdir. 

Halkımızın birikmiş paralarını en verimli 

ıekilde kıymetlendirmek için Bankamıı 

bütün imk6nlarıyle emrinizde bulun· 

maktadır. 

SÜMERBANK 

• 

Balıkrsir, 16 (Hu~·ısl) - fz. ı;Un Polatlının Sazılar lstasyo. DÜZCE BELEDl\'E BAŞKASI 
mirden tstanbula sıltm,.kte olan nunda Mehmet Yerel adında bir 
~oför Ali İhsan iifııre~l'lrleki ma · ı vatandaş, İımlrden gelen nosta 
ni!atura e~yası yf.iklO 917 plAkalı katırına binmek isterken dil~· 
kamynn Sındırğıya R kllome•re mil& \'e parcalanarak ölmU6tOr. 
mesafed" fren pııtlam:asından KuatıUkte 
denilmistir. Kamyonda bulunan Karablik 16 CAXKA) - Fab· 
yolculardan E~rr.fpacalı 25 yaş- rikanın tahmil ,.e tahliye i&in· 
lıırında Rl'crp Topkıımıs ölmü•. de çıılı•an Kelkitli Zeynel Do· 
mal sahibi İzmirli Şükrl\ biten .!!an ilA Şehbender Se\'inç adın· 
a~ır suretti' ~·arafarımıstır. Sanık da iki amele gece yarısınd::ın 
şnfor •orgıısunıı mi.ıtcakıp te\'kif sc.,ra ,·ııı;zonl:ın p1k •·iiklcdikte"l 
edılmi~tir. sonra yağan y:ı~mımlan kendi· 

lerlnl korumak üzere Yagonların 
ııltına girerek uyuyakalmı~lar· 
clır. Bir mUcldet sonra pik dö 
kUm makln,..•inf' •ıcak maden ;:e 
tiren pota \'e yüklenen pik \'a· 
gonları ayni yolda manevra yap 
tıklarından bu iki amele hata· 
!arının kurbanı olarak kol ve 
bacakları ke•llmek sureti~ le çok 
feci bir ~ekilde ölmil•lerdir. 

Çorluda 
('orlu. 16 CHususn - Bııtiln 

sa11t 17.30 tııralarında Çorlu 17 
plAka numaralı taksi ile 10~ pil· 
kalı kaplıkaçtı Çorlunun Eski· 
bağlar mevkllndl' 8\'Di fatlkamt'
te giıierlE>rkl'n yarısa haslamı$· 
lar \'e birbirine carparak hend,. · 
ğe yu\"arlanmışlardır Hf•r iki 
\'asıtada bulunan 16 kl~i yaralan 
mış ,.e Çorlu hastanesine getirll
mlflerdir. 

Kırlılarcllde 
Kırklareli, 16 (Hu ust) - Ku 

rudere köyünden odun yUllyerr>k 
il merkezine gclmP.kle olan Pı
narhl~ar 10 ıılakalı kam"on sa· 
hibi Yahyn Cstlln ehllyet~iı ola· 
rak kamyonu idare erll'rken, RU· 

1 

yükrlere bayırının U~UncU vira
jında önüne tıkan bir hayvan 
slirllsilnll görrrek fren yapmı,, 

buna rağmen bir mcrkPbe çarpa-
rak ölıtiirmUştUr. Bu telAsla kıım· 
yon yoldan çıkarak hendPğe inlı 
,.e çıkışı sırıısınıta kamyon Ü?P.· 
rinde bulunan 60för mun\'inl sar 
ıııntıdan yPrf' dti erek ağır gu
rette yaralanmıştır. Hastanf'ye 
kaldırılan muavin ölmilş. ~oför 
yakalanarak tevki! edilmiştir. 

Bartında ı;oyı:unculuk 
Bartın 16 (T.H.A.) - Ko:cu· 

aıdan Bartına ~önmekte olan &o 
fôr Eyüp idaresindeki bir kam· 
yon, Hamid iye l Atik köyil ön· 
terinde pusudan atılan bir til· 
!ek ate~ine maruz kalmıştır. 

Ayni gece sabaha karşı, İdri~ 
Arıcı, llyas Gürpınar ve Ali 
Altın, bir arabaya karpuz yUkll 
yerek, Barıına gelecekleri sıra· 
da, 6 kişi tarafından durdurul· 
muşlar ve tehdit edilerek soyul· 
muşlardır. 

Balıkesirde bir cocuk öldürüldü 
Balıkc.slr 16 (Hususi) • ,, .. 

\'aştcpe bucağının Kocabı),kl:r 
köyli-"~n R-,.,,nan r 
bir genç bir dilğünde sillh atar 
ken sekiz yaşındaki kız kardeç· 
Cennete l•:ıbet eden k:ı •• 

HAYAT ACILARI Filminin Türkçe söılü 

Düıce 16 (T H.A.) - Beledi
ye Başkanı l\Iahsur Bayram, pa 
ııayır )erinde tribünde oturduğu 
bir sırada, bir muarızı tarafın· 
dan tabanca ile öldilriıleceği bir 
sırada i~in farkına varanlar ta
rafından kurtarılmıştır. • 

BiR ADA:'ll Al'\NE ''E 
KAROEŞil'\i ÔI.nÜRDÜ 

Aydın, 16 (Anka) - f nclrll
ovanın Küı;UkkUrtler köyünde 
bir cinayet l~lenmi&tir. Anuı ve 
kız kardeşi ile bir müddettenbe. 
rl dargın bulunan Hüseyin Akat 
nihayet mahkemelik olmuılar. 
dır. Mahkeme dönü§il annesini 
\e kardeşini yolda yakalıyan Hü 
seyin, 4 sylık hamile olan kıı 
kardeşi Zehrayı 22 yerinden bı 
çaklıyarak cansız halde yere ser 
mi§tir. öı ev!Adı tarafından kı· 
z:ının oldurüldUğUnü gören U· 

vallı anne, kö~e doğru kaçar
ken, clnl c\'lAt arkadan yetlıip 
sırtına bir bıçak saplamıştır. Bu 
darbe ile !iendeliyen anne du
runca. katil evlat caç göğsünll 
kaltab diyerek göğsünün muh
telıf yerlerine altı defa bıçak 
saplamış ,.e onu da cansız halde 
yere sermistir. 

Grnç bir kadın intihar elti 
Burdur 16 (ANKA) - Dh 

sabah şehrimizde bir intihar hA 
disesi vukubulmuchır. Det:·men 
ler mahallesinde oturan :: yaş· 
farında Zarife Sa\ aş aı: __ _!a'.d 
genç bir kadın kendisini "inin 
tavanına asmak suretiyle inti· 
har etmiştir. Genç kıldın altı 
a •lık bir çocuğu \•ardır. 

BU AKŞAl\I 

MELEK 
ıılnemıısında 

Bü\'lik Cllmlr.r ı;erhi Ba&lı)or: 
Se\f'n Kadının ilahi 

fedakarlığı ... 

(HAYAT 

ACILARl} 
(?\o, Sad Songs For Me> 

Başlıca yaratıcıları: 

l\IARGARET SUU.AYAS -
WESDELL COREY 

Filme ilhe olarak Avrupa 
Pathe Jurnal 

!'lncm3mız dunyıca marur PHİ· 
LİPS en son modE'l sesli ~inema 
makineleri ile techlz edllmlstir. 

İPEK'te nüshası yarın matinelerden itibaren 

~ll!!!!!!!!'!!~~~~~~-~_!1!1~!!.~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 
HOŞ MEMO-
6A~lı~IU#4 
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fU:A/i~ 6i~ YA
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N4'9G.#ıN ' 
ôLSüN.~" 
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Bazı insanların dünyasında kanaryanın yeri yoktur 
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AMERIKADANEfj~:· .. 
VATANA . 

11~1 SA~A rr1ruff11L 

Harika ameliyatlar yapan doktor Berson ~alı5ma odasında 

• 
ınsanı Ameliyatlariyle 

~aşıı•taıı sihirbaz doktor 
N ew York - Geçenlerde bir 

20 ncl asır sıhirbazıylc tanış 
tım. Bu. masallarda dinlediği
miz., kitaplarda okuduğumuz si
hlrbazlgr gibi kudret ,.e kuv\"e
tini kötlilükte kullanmıyor, her 
gün biraz dahıı ilerleyen mo
dern fcnnın nimetlerinden i ti
fadc ederek bılgı ve marifetini 
hayır işlerine ayırıyor. 

Bu hayırlı ihirbaz, Ameri
kanın ve 'l'Urkiyenin çok iyi 
tanıdığı Doktor İ. Rerson'dur. 

Doktorla tnnısmam hazin bir 
hAdısc yüzündendir. Tt'davi ol
mak 'e doktor Bcrson'un bilgi 
\'c tecrübclcrınden isl1Cac1e ede 
rek tC'krar normal havata ka
\ U,ahılmck iımıdı~ le tfı Çana't
kalcden knl}uıl Amerıkaya gcl
mış genç bir utandaşımız ur. 
dır. Bir kaza neticesinde yüzii. 
elleri 'e vücudunun muhtelıf 
yerleri nğır surette yanan Re
şat Ertan ndlı bu Türk genci, 
burada doktor Berson tarafın
dnn teda,·i cdılmi ,.e bugünkii 
ilim 'c fennin müsaadesi nis
betindo iylleşmiştır. 

Doktor bundan evvel 'T'iırkl
yc~i zbarct ettiğı sıralarda bu 
çocu{!ıı görmüş ve Amcrikaya 
geldiği takdırde kendisine mec 
canen bakacağını \'aclelmiştir. 
İki elini kullanmaktan !\ciz. 
~ uzünun bu) ilk bir kısmı mcf
lüç ,·azi~ ette olan gene. bur ı
da bir sene~ e yakın müddetlP. 
kaldıktan ı;onra utanına dön
müştür. Kcndı ine. yeniden iki 
kulak yapılmış, yüzünün ,.c 
vücudunun yanık kısımları te-

mizlenip '·erine taze deri a~ı- • müddet çalışmak arzusunda. 
lanmış, elleri 'c parmakları İŞ·. Yalnız, bunun için dnct cdil-
lcr bir hale sokulmu~tur. meği beklemektedir. 

Hakiki bir 
Türk do tu 

D oktor Berson'un, bir vatan-
dasımızı hıc para almadan 

bu kadar ihtimamla tedavi et
tiğini duyunca gidip kendisiyle 
tanışmak ve tcşekklir etme:t 
istedim. Kendisini tanıyan bir 
ahbabımla beraber ziyarete gıt
tik. Doktor Berson. orta yaşlı, 
güleryüılli bir adam. Bizi ka
bul ettiği oda. baştanbaşa Türk 
\e Ortaşark memleketlerine ait 
eşya \'e resimlerle SÜ m. Du
' arda çıni le\ balar, mura sa 
kılıçlar, Ycsarı \'e daha birçok 
meşhur Türk yazı u lalarının 
Besmele \'e yazıları, küçfik 
ipekli Türk ba) rakları asılı. 
Bütün bunlardan \'e konu~ma
sındnn anlaşıldığına göre dok· 
tor Ber on hakikaten hır Tlirk 
dostu, Türkiyeye hayran ... 

Ortasarka yaptığı seyahat
lerden bahsederken lüfı diinUp 
dolaştırıp Türkiycye getiriyor. 
Doktor Berson. Tiirki\eye gel
diği zaman İstanbuldn D('niz 
hastanesinde ve Ankaraua Gül
hane hastanesinde, Korede ra· 
ralanmış erlerimize estetik 
ameliyatlar yapmıs \'e konfe· 
ranslar vermiştir. Kendisine en 
çok tesir eden şey, yalnız Türk 
hekimlerinden değil, herkesten 
gördüğü büyük yakınlık \'e 
alakadır. İlk fırsatta Türkiyeyc 
gelip bizim hastanelerde bir 

Doktor, parmak n 
t ırnak imal tdiyor 

D oktor Bcr ... on, Amerikanın 
sayılı e.stetik cerrahlarından 

biridir. Birçok eser yazmış, ta
lebe yetiştirmis bu kıymetli 
profesörün en ı.on marifeti, bir 
askere yeniden parmak~·apma
sıdır. Cephede bir bomba tara
fından parmakları uçurulan bu 
ere doktor Berf.on, yeniden 
p:ırmnk yapmış, tırnak eklc
mistir. Bugün bu asker ellerin
den tam olarak istifade cdi)·or, 
hattiı sonradan takılma tırnak
laı ı bile uzuyor. 

Türkiyeye gcldılU sıralarda 
Yunanist:ını da ziyaret eden 
doktora Yunan Kralı, nişan \'Cr 
mlş ve büyUk iltifatta bulun
rnu tur. Doktor Berson bunla
rı anlattıktan sonra: 

- ·Türkiyede iı:c bana en 
bil) ilk \'e kıymetli hediyeyi 
\erdiler.• dedi ,.e şunları ilave 
etti: 

- •Bana orada dostlarım, bi
zim memlekette nizan ,·erme 
iırleti )'Oktuı·. Onun için sana 
nisan \'eremiyoruz. Fakat kal
bimizi veriyoruz dediler. Ben 
de bu hediyeyi aldım YC k.ıl
bimc koydum.• 

Bize bu kadar yakınlık gös
teren hu kıymetli ilim adamın
dan istifade etmemek, bu dok
torun bilgisinden faydalanma
mak bence hakikaten büyük 
bir kayıptır. 

Dün yapdan basketbol 
müsabakaları 
Fransa, Avusturya'yı 34 - 30; İtalya, 

iran'ı 62 - 38 mağlup etti 
İstanbul Mılletlcrarası Bas., yet 

kctbol turnll\a ına dun ~ece de 28 Eylül 
Spor 'e SerJ:İ sarayında dc,·am I Şeref stadı. Kasımpa$a • Bc)oğ-
edılmisıtr. ıu Spor 

8 Kasım 

Şeref stadı: Btykoz. • Sllmer 
Spor 
9 Ka ım 

İlk maç Fran a ile Arnstur~a Fener stadı: Fenerbahçc . Bey. Şeref stadı: Galatasaray • fstan· 
arasında oldu.. Maç çckışmeli koz 
bir ckılde cereyan cltı. Devreyi Vefa stadı. Vefa • Beyoğlu Spor bulspor 
:Fransızlar 19-15 galip bitirdiler. 4 Ekim • Fener stadı: Fenerbahte • Bey· 
İkinı.~i dc\Tede de yınc çekişme. Şcreş stadı: lstanbul por • Elek. oğlu Spor 
li tempo devam cttı \e mlçı trik ~cya Dcfteı dar Vefa Stadı: Vefa • Kasımpa.a 
Fransızlar 34 30 kazandı. Gecemn 5 Ekim 15 Kasım: 
ikinci maçı İtalya ile lran ara. Şeref stadı: Beşıktaş • Adalet Şeref stadı: Be~ikta~ . İstanbul
sında oynandı. ltalyanlar de' re Fencrbahtc stadı: Be} koz • Bcy-1 spor 
yi hafif bir üstıinlukle 27.23 bitir oğluspor 
diler. İkinci devrede İtalyanlar . JG Kısım 
daha OstUn o~narnakla aradakı 1% Ekım Şeref stadı: Galatasaray • Elek. 
farkı açarak oyunu 62..38 kazan Şeref stadı: İ t. Spor • Adalet trik \'eya Defterdar 
dılar. Fener stadı: Fcncrbahçc • Sü· Fener stadı: Emniyet • Adalet 

Bugün Yugosla\)a • Avustur· mer Spor 23 Kasım 
ya, F.tansa • Italya karşıla~a- \'efa stadı: Vefa • Be)oğluspor Şeref stadı: Jstanbubpor • Em· 
caktır. 18 Ekim niyet 

Şeref stadı: Galatasaray • A. 29 Kasım 

Amatör ligin 
fikstürü tesbit 

edildi 
Amatör kume tertip 

dUn akşam toplanarak 
ligin fikstürünü tesbit 
tir. 

heyeti 
amatör 
et mı~· 

27 eylQldo profesyonel lig 
ile mu,•azi olarak ba,laması 
kararla~tırılan amatör Iıg maç. 
lannın ilk devre !ıkstUrünu 
bildiriyoruz: 
'?7 EyhU 
·ere! stadı: Galatasaray • Emni. 

dal et 
Şeref stadı: Bcşiktas · Emniyet 

9 Elklm 30 Kasım 
Şeref stadı: Be~iktaş • gJektrik Şeref stadı: Adalet • Elektrik 
'eya Defterdar vcy- Defterdar. 
Fener stadı Be~ koz. - Ka ım· Fener stadı: Sümrr Spor • Ka· 
paşa 

25 Ekim 
Şeref stadı :Emniyet • Adalet 
26 Ekim: 
Şeref stadı: Sümer Spor • Bey
oğluspor 
Fener stadı: Fenerbahı;e - Ka. 
sımpaşa 

%9 E kim 
Dplmabahçe stadı: Fenerbahte -
Galatasaıay 
2 Kasım 

Dolmababçe stadı: Fenerbahı;e • 
Vefa 

sııııpaşa 

\'c{a stadı: Vefa • Bl'ykoı 
• Beograd~ki bugün Beyoğlu 

Sporla karııla~ıyor 
Bugün Dolmabahçe tadında 

saat 16,15 de Beogradski ile 
Beyoj!luspor karşılaşacaklardır. 

Son haftalarda Be~t1ı:taşı 4..3 
Vefayı 4-2 mağlQp eden Beyoğlu 
Sporluların misafir Yugoslav 
takımı ile ~apacagı maçın her 
bakımdan enteresan olac .. ğı lmv 
'etle tahmin edilmektedir. 

V A T A N ~----·----------------------------------------------------~--~~ 
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Ortadoğu petrolleri 
yeni ve mühim 

temin ettiler 
Arap memleketleri 

menfaatler 
Paristc ~ıkan Le Monde gaze. 

tesi Ortadoğu petrollerine tah· 
sis ettiği bir makalede diyor 
ki: 

Anglo • İranian petrol kum. 
panyaslle İran hükı':ımeti arasın. 
daki ihtDlf Ortadoğuda petrol 
nıenbaları bulunan dilter mem. 
leketlcrde de tesirini gösternıi · 
tir. Fakat Suudi Arabistan, Irak 
ve diğer memleketler irandan 
daha akıllıca hareket ederek 
petrolü millileştirecek yerde 
kendilerine \'erilen hissen art. 
tırmak surctile derhal elle tu· 
tulur menfaat temin etmişler
dir. 

Suudi Arabi~tan geçen :ııayıs 
ayında .Arabian ı\merican Oil 
kumpanyasına müracaat ederek 
anlaşma şartlarının yeniden 
gözden geçirilmesini i•temiştl. 
Anlaşma 1950 senesinde akte. 
dilmlşti "e hükumete karın yilz· 
de ellisini bırakıyordu. O zama. 
na kadar civarda hiç bir hüku
met bu derece müsait mukave. 
le imza etmemişti. Suudi Ara
bistan şimdi Amerikalıların \'er
dikleri vergi hesap edilmeden 
klrın yiizde ellisini istiyor. Ru 
suretle senede aldığı hisse 150. 
200 milyon doları bulacaktır. 

Irak hiikümeti de Irak petrol 
kumpanyasilc müz:ıkereye giriş
miş ve geçen subatta yeni bir 
mukavele im7.alamıştır. Bu an. 
!aşmaya göre karın yarısı hü. 
k<ımctc \'eritecektir, Hüktımet 
bu suretle 1!132 de 31 milyon, 
1955 de 60 milyon İngiliz lirası 
alabilecektir. 

Yine anlaşmaya göre kum-
panya 1954 den itibaren ~enede 

22 milyon ton, 19j5 den itibaren 
Basra petrollerinden 8 milyon 
ton ihraç edecektir. Irak hüku
metinin hissesi fcvka!Ade bir hal 
müstesna olmak üzere, 1953 ve 
1954 de 20, bunu takip eden se· 
nelerde 25 milyon sterlinden a
şağı olmıyacakLır. Kumpanyalar 
herhangi bir sebeple Irakda 
petrol istihsalini durdururlarsa 
hilkümete iki sene müddet sene
de 5 milyon sterlin verecektir. 
Irak halkına kumpanyalarda da
ha fazla vazife verilecektir. 

Temin edilen menfaatler gö. 
rülüyor ki çok mühimdir. Hü· 
kıimete. işletici kumpanyadan 
fazla kar temin ediyor. 

Katar Şeyhi de 1951 mayısın. 
da yeni isteklerde bulunmuştur. 
Bunun üzerine görüsmelerc baş 
lanmış 'e bir anlaşmaya varıl. 
mıştır. Anlaşma mucibince kir 
yarı yarıya taksim edilecektir. 
Burada 1952 istihsali 3 milyon 
ton kadar olacak ve Kvcyt hü
kumete dört bucuk milyon ster. 
lin lemin edecektir. Eski anlaş
maya aöre hükumet 2,5 milyon 
sterlin alacaktı. 

Nihayet Türkh·e de tatlıdan 
hisse istemektedir. 1926 anlaşma 
sı mucibince Irak hükumetine 
\'erilen paranın yüzde onu 25 
~ene müddetle Türkiyeye ait O· 
lacaktır. Türkiyenin hissesi bu 
sene :.on bulmaktadır. Irak pet
rol kumpanyasının 19Sl senesi 
iptidasından itibaren karın ya· 
rı ını Irak'a ,·ermeği kabul et
tiğine göre Türkive keneli his· 
Eeslnin de o suretle tayinini is
tiyor. Tfirkiye \'e Irak arasında 
bu hususta müzakerede bulunul
maktadır. 

iyi malın reklama ihtiyacı yoktur 

KİBAR 
Tuvalet S A B U N L A R 1 

, 
i L A N 

Şirkctinıız Ortakları Genı-1 Kurulu aşağıda yazılı gündem· 
deki işleri gclrlı mek ,.e karnra bağlamak illere, 3/10/19.i2 
cuma gunü saat 11 de, Beyoğlu. lstiklAl caddesi No. 39U394 
de kfıln Şırkct merkezinde 1''EVKı\LhDE olarak toplanacaktır. 

Ortakların sahibi bulundukları hisse enetlerini \'eya bunu 
müsbit \'esaiki toplantı tarihinden en geç bir hafta önce Şir· 
ketimizc te,·di ederek giriş kağıdı almaları ,.e belli gün \'e 
saatte toplantıda asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları ri· 
ca ve esas muka\'clenamenin 6.'i inci madde i gereğince, her 
ortağın sahibi bulunduğu hisse miktarında oya katılabile 
ceği lliın olunur. 

TÜRK MOTOR ANONiM ŞİRKETİ 

Yönetim Kuruluu 
GÜ XDEM: 

1 - Sirket Statüsünün 32 \e 83 cü maddelerinin değıştıril
mesi. 

2 - Şirket muamelatının ted,•irl için lüıumlu görülecek gay
ri menku111erin satın alınması \'e Şirket uhdesinde olan
ların icabında satılması için Yönelim Kuruluna yetki 
\'erilmesi. 

S T A T Ü S Ü N 32 Maddesinin 

ESKİ ŞEKLi : 

:\fadde 32 - Şirketin umu· 
ru hi ~edarlar arasından he· 
yeti umumiyece intihap olu· 
nacak asgari dört. azami se· 
itiz azadan mürekkep bir mec
lisi idare tarafından idare 
olunur. 

İlk :P.feclisi İdare Azası. Te· 
sis Umumi heyetince tayin o· 
Jıınur. Şirket Umum ::\füdürü 
İdare Meclisinin tabii azası· 
dır. 

:ı ıecllsi İdare azasının Türk 
tabiiyetinde olması şarttır. 

TEKLİF EDiLE~ \'EXİ 

ŞEKJ.t : 

:'.\ladde :ı2 - Şirketin mua
me!Atı ortaklar arasından ge
nel kurul tarafından seçilecek 
en az (5) \'e en çok (7) Ü· 
y~den mürekkep bir Yönetim 
Kurulu tarafından idare olu· 
nur. 

Yönetim Kurulu üyelerinin 
yarıdan fnzlnsının Türk olma
sı şarttır. 

S T .\ T Ü S Ü S 83. cü ~tadde~iniı. 

F.SKt .SEKl.I: 

Madde 83 - Sirketin ma· 
sarifi umumh-esile bamuka· 
\'elename müd.üriyete veyahut 
herhangi bir \'azifeye memur 
edilen kimselere umumi Yeya 
hususi temcttüattan tahsis e· 
dilen yfizdeler ve.muhtelif a· 
morllsman bedelleri -zibi şir
ketçe tediye veya tefriki mec
burt olan mebalii(. Şirketin 
he.sap senesi nihayetinde tan. 
zim olunan senelik me\'cudat 
\e mu\·azenc defterinde tes
bit olunan hasılatından ba. 
detıenzil baki kalan miktar 
temcttüatı safiyeyi teşkil <'· 
eler. Rıı suretle ha~ıl olarak 
trmettiıalı safiyenin e\veliı 
yiiıcl e (!l) i ihtiyat akçe,.ine 
tah~is edildikten sonra baki 
kalan kısmın: 

Yüzde (15) i Şirket Genel 
Müdürüne. 

Yilzde ( 10) u İdare Meclisi 
Başkan ve azasına, memur ve 
mü tahdemlere, !'ıfeelisi f dıı· 
renin tesblt erlece~i ~ekllde 
ikramiye olarak, \'e 

Yüzde (75) i Hissei temel 
tü olarak hl5~e ~enetleri esha· 
bına tcvzı edilir. 

TEKLİF' EDİLE~ \'E~İ 
·-----
ŞEKI.I : 

Madde 83 - Şirketin ma· 
sarifi umumiye~ile bamuka· 
,eıename müdüriyete veyahut 
herhangi bir vazifeye memur 
edilen kimselere umumi ,·ey:ı 
husust temetıüattan tahsis e
dilen ) üzdcler ve muhtelif l· 

mortisman bedelleri gibi şir· 
kelce tediye veya tefriki mec 
burt olan mebaliğ, Şirketin 
hesap senesi nihayetinde tan· 
ıim olunan senelik me\'C.udat 
\'e mü,·azene defterinde tes
hil olunan hasılatından badeı.. 
tenzil baki kalan miktar te
mettüatı s:ıfiyeyi teşkil eder. 
Ru .suretle h!ısıl olarak temet· 
tiiatı safiyenin e\'Velil yüzde 
un i ihtiyat akçesine tah,;is 
eclildiklen sonra kalın kısmı: 

Yüzde (20) si. İdare :\lecli· 
~i azalarile, !'ıfUdürl er ve Şir· 
kette çalışanlara, Genel Ku
rul kararına göre ve, 

Yiizde (80) i, itfa ~dilme· 
miş olan hisse 5enetlerinin be 
delleri tesviye olunan kısıın· 
larına göre hissedarlara tevzi 
olunur. 

!,.\,,.;h 

'ENERAL ALİ FUAT CEBESOYtue 1f-~1 
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Dahili isyanlar karşısında 

Cebel topunun başına ben, makineli tüfeğ in başına do 
yaverim idris efendi geçmiş t i. Mekki Efendi otuz ki~ilik 

istihkôm müfrezesiyle Sak arya köprüsünü müdafaa 
edecekti. 

- 19.) -
Ge;n ·e lstas~·onunu hl'r ne 
Pahasına olursa olsun 
Müdafaa ederektlk 
Q lo drezin ile Geyve ista~yo. 

tış galiba sernnikteki seri at~ 
toplarla olan atışım kadar ~o 
halli olamamıştı. Anıa,·u de 
sü,·:ırileri Köprübaşı kôYil~ı• 
biraz durduktan sonra dd1ğtll 
bir vaziyette istasyona d.0 ıer· 
y~ıriiyüşlcrine d~va~ ~tıniteıt' 
dı. Fakat yaverım Idrıs . i· 
dinin makineli tüfek ate~ı. ~. 
ler Uzerlne çok müessir ~ıın~oP 
başlamıştı. Ara sıra benıın fll' 
atışım da süvarilerin öııler 
düşmüştü. 

Anzavur kaçmaktan ba§ka 
Çare bulamımışh 

A sileri yanm saatten raıl• ~ 

nunda makasa girerken 
Anzavurun üç yüz kadar ~üvari 
ve bir miktar makineli tüfekle 
İkramiyeye geldiğini ve bura· 
dan Geyve istasyonuna yürü· 
düğünü haber aldığımı yazmış.. 
tım. İki üç saat sonra gelecek 
refakat süvari bölüğüm ile za. 
yıf mevcutlu bir istihkAm müf
rezesi \'e ambarda bulunan bir 
adi cebel topuyle bir makineli 
tüfekten başka Anzavura karşı 
çıkarabileceğimiz kuvvet yok· 
tu. Anzavura o ci\'ardaki mil· 
scllah Rum köylülerinin de İl· 
tihak edeceği hesaba katılacak 
olursa, birkaç saat içinde Gey
ve istasyonunun her taraftan 
sarılması mümkündü. Burasını 
terkcderek Le(keye çekildiğim 
takdirde iki gündenberi kazan· 
mış olduğumuz muvaffakıyetle· Ali Fuat Paşanın l B\erl 

İdris Çora Bey 

yalamıştık. Bundan soıı~. 
istasyona giren Anzavuru~ 58ı. 
varlleri Sakarya köprüsü~il 1111 nıağa çalışmıslarsa da istıb~ el 
miifrezesi kbprüyü çok guııı
mUdafaa etmişti. Bu küçük '!11111 
vaffakıyetlerlmiz, Anzavur ·ıı• 
Sakaryanm şarkına geçınes~ar 
mlinl olmuştu. iki saat ka 1 
süren bu rnüdafaamızdan ~o~i· 
bir taraftan süvari bölüğü. iği• 
ger taraftan hiç bekleıned lif• 
miz Dayı Mesut Bey milli rıı 

1
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rczesi on beş kadar zabit ~r~. 
daşı ile bize yardıma geJnııŞ~ 
dl. Daha sonraları da oerıı . 
Efc'nin atlı zeybekleri yelit 
misti. Ol 

rin ehemmiyeti kalmıyacak, 

geriden gelecek ku\'\'et- claki Rum köylerine karşı mev. 
lerlmizle Adapazarı, Düzce \'e kiımizi muhafazaya çalışacak 
Bolu isyan mıntakalarının tedi- tık. ı Sonuna kadar azim \'C se-
bi müşkülata uğrayacaktı. Her bat, mümkün olamıyanı müm· 
ne pahasına olursa olsun Gcy· kün kılar11 sözüne bu hadise gü
ve istasyonunun müdafaasına zel bir misal olmuştu. 
karar verdim. Başka tUrlü ha· Çok basit olaıı tertiplcrimizl 
reket edemezdim. 
Top başına ben, makineli tamamladığımız zaman, l ani cc. 

bel topunun başına ben, maki Tüfek başına ynerim 

Yüzbaşı Dayı Mesut BeY ııı el 
rczcsiylc, eski yaverlerim~. 
Erkfınıharbiyo Mektebi tale Y'' 
sı Yıizbaşı Ferit Efendi de 11 
) a olarak istanbuldan gel~• 
'c milteakip hareketlerde ,. 

neli tlifek basına ya\'erinı İdı is 
Geçmi ti Efendi ve Sakarya köprUsUnün 
D erhal tedbirlerimi aldım. ts. müdafaasına istihkAm müfreze. 

tihk.\m müfrezesini Gcy\'e si ile kumandanı MekkJ Efendi 
istasyonunun şarkındaki Sakar geçtiği sırada Anzavur, jştasyo. 

yardımı dokunmuştu. ,. 

ya köprUsUnün müdafaasına nun üç, dört kilometre kadar 
memur eltim. Yaverim İdris E- simalindcki tepelerde bulunan 

Ögledcn sonra topçu ,.e ııı ,. 
klneli tüfeklerin yardımıyle • 
sılcri sıkıştıracak surette yaPf 
tırmış olduğum taarruz ınU''' ; 
fııkıyctlc ncllcelcnmis Anta'11 

bir hayli telefat \'ercr~k bir d:; 
ha karşımıza çıkmamak ÜZ~1 
grldıği ı...tıkaml'Ucn kaçını ; 
Bulunduğum tepe) e Ge)-v~dt i 
getirttiğim bir telgraf makillt5 
sayesinde hariçle olan nıubJbt' 
rcmizi tekrar tesis etmiştim

fendi, ambar neferlerinin yar- Köpru~aşı köy!iııii henüz asma 
dımıyle lopu ve makineli tüfe- nıı~tı. Asiler evvclA benim ııwn 
ği ambardan çıkartarak Sakar 1ilınıe girmişlerdi. Onları to 
ya köprü iinden s:cçirdikten pum ile istikbal etmiştim. İlk 
sonra o civardaki Taşlıtr.peye ateşi açlığım zaman, hu tnrih 
çıkartac.aktı. Süvari böHlğil gc- ten on dört sene evvel Sc!Iınık· 
linccye kadar ben \•e ya,·crim, te seri atc.,li on beşinci topçu 
birkaç ambar neferi ve otuz ki. alayının altıncı bataryası ku
şilik istihkAm müfrezesiyle hem l}landanlığım hatırıma gelmişti, 
Anza\-ura ve hem de arkamız-~ cebel topu ile yaptığım a-
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12, ;ı .\~ılıı ... ııroırram, 13.00 il•· 

bezin ıs.ı~ J!a~:ro talun orkrstruı 

kon••rl 18,~.'l Sarkılar (l'J) U,15 l>anıı 

muıl.fi ( PU U,30 1'tlrkiılor •e O)'Un 

hanları ( ı·ı) ıs,oo J\a1>1nı1. 

ı •,oo Atılıa ... tiirk!iıor ıe ı ~ Fa· 
ııl be:retl 19,00 Habtrler l il, 16 Saz e
Hrt.rl lll,80 EonU$nıa 111.JO 6arkılar 

01.:ıısan İrfan rıo~soı 20,16 Rad:ro 

~uttu! 20,llO Kısa ltlılr haberleri 
:?o,a:; Rad:ro TIJ'a~ıı 21,83 Muıık 

(Pi.) :ıı,40 Hıftınm Tlrtlloıu 22,00 

1 Sarkılar OL-ılJ'an Can J.kı!t 2:?,!!0 Ko

nuam• :?:?,80 Saz • erleri 2::,t:; lla· 
bel'l•r, :?3,00 KamblTO • Doru .-e pror 
ramlır 23,07 Van• •o c-u muıı:ı ( l'I.) 
::<:,i5 ~apoll •••lalan ( l'l) 24,l)O b'.a· 

paııı~. 

'l'EK~lK ü~ln;nslTE 
:o, ı;. Açılıs u kli•!k B.ıı mutı.ı 

( l'l ) :::,oo Xaııanıı. 

ANKARA 
'7,ZS .Açılıı Te ııro;ram. 7,&0 lJ. S 

Aşarı 7,31 llliuk (l'I.) 7,U Jlabnlcr 
8,00 5ırkılar (Pi.) s,: Hıu nroru 
e,:ıo Çe$1t:I Mtlodller (Pi.) 11,00 Gıl· 

nun pro:ramı ,., karıanıs. 

* 12,ıı; • 13 lJO A hr uatl: 

lZ,16 lltmlektt•cu 1tllm ı:: :o )!tın 

ltkett at'l!!I 12.:ıo Eırkılar Okıı;rıınlır 

~•eli l ola7, Abdullah t!ıman, 13 00 

ll. S. Ararı "' babtrltr IJ, 1., alon 
muıı:.ıerı ı Pi ı ı ı,:;o ı •.,ıı raıel• ı, 

13,411 Halıt ıarkılar (Pi) 14,00 lla· 
.-a raporu, Akı;ım ııroı:ralllJ <re kapa· 
nıs. 

* 1 &,68 .Aeııı,, ııroı:ram " ' ll. !! A 
rarı, 1 ô,00 Sırl.:ılu, Okuıanlar Muı· 

tara ~af7uar. Firnt t:turlu, 17, o 
Dıns mfızl 1 ı Pi.) ıs 00 'lUı ı. (Pi) 
ıB.40 llilılk ı9,00 ll. S. Arırı .-e ha 

berler, 10,15 Tarihten b r :raprıı.: 111 :o 
\·awcl' (Pi.) 19,ı:o 1'61 ıo ıaaıı :ıo.ıı; 

Radyo ıtazıtnl, 20,80 "lime fa lı 

~ı.oo Koou"11a, !l,10 lHizık ~ı ı ~ 

Konııama 21,ı:o Earkılar Okuuu Su· 
ran OD,.en :ı::,oo llnıllı: CPI) :. o 
Caı pareaları ( I"I 1 2.!,4; ~I ~ A ın 

Te babtrJer, :?3,00 rro.ram Te ~IPI 

Dil, 

iz:uilt 
1',~8 .Atılıe u proı:ram 1 5,QO ear• 

lı:ılar, 15,80 Hatıl müılk < J;'I.) 16,0Q 

Su nel'l•ri. uı,'is Butelı:lr ılmaları 
(Pi.) ıl!,80 Yurt tOrkfilerl ı 7,00 Dans 

mlhlil (l'I) 17,20 Konu~:ııa, ı i',80 

O:ruu hanları, 17,•5 13arkılar 18,ıl5 

Tınroln CPI.) ı8,BO Yıırt tflrkllltrl, 

111,00 Haberler, 19,ıs Gtno lıtldıtlar 

111,H Operada b r rtce, :o,ı11 Rtd:ro 

rueıeşl, 20,so se .. nmıı urı.ı•ar ( l'I ) 

!!0,S.5 Blıblu 20.53 S.rbHI uat 21,00 

~arkılar 2 ı,;o Boraı haberleri o ka 

fı&PI~. 

( Devamı•~ 

=r:( D~ün_y_a_d:-a·-n-e-1-er_..;;.o.;...I u_y_o_r ....;;? ~ 

!Jlısıı·'dıı köylüyii 

kalkı11ılıı·ı1111 tesebbüsii .. 
. .:ırısırda köylüy~ kalkındırmak 1 ya mulıaccrete dairdir. Avust~: 
ıç.ııı ~azı t~şcbbusler \'ar. 'fcş. ya muhacir istiyor. Bunların ç r 
kıl edılen hır .heyet, ya5ama sart çi olma ı şarttır. Avustralya g r' 
hırını \'e ıhtıyaçları tetkik et. leceklcri yerleştim1eği, bunl• ııı 
mek üzere Tantak mıntokasında· toprak, mesken ve saire teııı 
k!. k8;, !er~ ~it~i.ş. İlk uğradığı ctmeği kab~I ediyor. et• 
koyde büylık ıtımatsızlıkla kar- Teklif :tııılletlcrarası mub•.,. 
şılaşmış. Köylülerden bir kısmı ret komitesinin gelecek a'/ ) 1'· 
eBizj askere alacaklar, onun j. pacağı toplantıda görüşüıect 
çiıı mu:ıyenc etmek istiyorlar• tir. 
bir kısmı e Vergi memurlarıdır· 
lar; hü\·iyetlcrini gizllyerek ye. Avrupada çocuk 
ni vergiler tarhı maksadile ha· felci arhyor 

6
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zırlık y:ıpıyorlar • demiş: herkes Neşredilen bir istatistiğe ~ •. 
heyetten uzak dıırnıak istemış. re ,\vrupada cocuk felci has il· 

Giden heyet bir hayli uğraş. lığı ço~almaktadır. Hastalık ~ ... 
tıktaıı sonra derdini, maksadını faır hassa Almanya'nın Veste .,,. •• 
köylüye anlatabilmiş. fellahların B Jçı"' 
itimadını kazanmış. Bir kere bu kısmında, Hollanda \'C efaıl'' 
itimadı kazandıktan sonra köy. nın bazı mıntakalarında ılr'tı 

dır Batı Almanyada 29 ha ı• 
lil derdini dö.kmeğe ba.Iamış. dnn 2 Eylüle kadar 1826 ''.~ıf" 

- Hayvanlarla birlikte yatıp gorUimuş. bunun 117 si ~ıodtt 
kalkıyoruz, çünkü onları bir çok le neticelcnmlştir. Aynı ınui!,01• insandan çok sc\•iyor, yanımızda I d 'k d 7 016 .rı 
görmekten memnun oluyoruz. z:ır 111 a Amerı a a • · :sel· 

Ub 1 . b" 'd 
1 

d landada 337, Fransada 311. _,,, 
g re erı ııe fay a ı ır, bizden çikada 260, İsviçrede 158 \'P' 
ayrılmayınca giibreler de kaybe- "Öriilmüştlir. 
dilmiyor. i':sa.,en dışarıda kalır. 
Iı:rsa muhakkak çalarlar. elemiş· Şarlonun yeni fil,.,,i . 
lcr. Charlic Chaplin'in son !~~'. 

Köylii şimdiye kadar doktor olan al,imelighl• yakında A~fi!I 
ylızıi gorınemiş, fotograf nrdir d · · ':'of 111• 
bilınıvor. ''ekilen ı·rsimlcre h:ıv. pa a güstcrılecektır. • aa d ğil· 

• ~ • hunun t:ırihi henüz belli e ,. 
retle bakmı~lar. Ilım hastalar cllr. Şarlonıın' fil min gösterll~e-
iyileşince ci\'ar kö~ tere haber a ,, 
yayılmı~ ... s[mdi herkes •Aman si münnsebcti)•le Avrupa)' rtSİ 

" Jeceğindcn, bilhassa ingiıte ııtJ• 
bize ele gelino diyormu~. ziyaret edeceğinden bahsoltı 

Avustralya muhacir yor. tJı 
bekliyor İngiltere Kraliçesi Eliıab' 6f 

bu Cilmi görmek arzusunu ısı· 
Cenevreden bildirildiğine gö. termiş1ir. Kraliçenin aynı ·stt' 

re A \'ustralya Muhaceret Baka· manda Şarloyu da görmek. _'.ıiJI 
nı Holt ile .Millellcrarası Avru. dıl!i söyleniyor. Şarlo. bilıP"'111,. pa muhaceret idaresi müdürü gibi, uzun senelerdenbed !. r•· 
Jacobscn arasında son gUnler rikada yerleşmiş olmakla tıe111,. zarfında miihim mlizakercler ol. ber İngiliz' ~abliyetin i bırak dıf· 
n_1_ıı_sı_u_r_. _:\_ıu_"za_k_e_re_ı_cr_._A_,_u._s_ır_a_ı:ı_·a~_m_•._t_ır_._h_fı._ıa_· _ıng~ 

İdare Otobüsleri İçin Şoför Ahnacak 
l.E.T.T. İşletmeleri Umum Müdürlüğünde11 

l~letmelerimiz otobilsl('rine şoför olarak çalıstırılmak ~ 
ehliyetlerine göre ücret ver:lmek iizerc aşağıdaki evsafı .~;el 
bulunanların lüzumlu vesikalnrile birlikte Beyoğlu Tilrl 
meydanı Metro han beşinci kataıta zat işlerine müracaatlaı1 
ilan olunur. 

1 - Askerliğini yapmış oı ması. 
2 - htanbul belediyesinden aldığı ehliyetnamenin en •' 

iki ~enelik olması. 
3 - Ehliyctnamede oto'Jiis kullanabılir kaydının buııır 

ması. 04825). 
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Denıokrat Partinin Çorum kongresinde bir deJegeııln lnkJ14p 
esaslanna ,.e duııyıırun gidişine uymayan tekliflerde bu

JQnnıası, bir kısım azanın bu tekllf1erl alkı~laması memleketin 
llıihıen:er muhitlerinde çok fena tesir yaptı. I>rmokrat Parti 
Atatürk lnkılAplıınııa ba lıdır; programında bunu arık ve 
kan surette belirtmistir. Bu nolıtn pek sarihken bir kısım 
l?a nasıl olu' or dn parti programına a} kırı udyet nlı} nr? ... 
Arasıra rastıanrn bu gibi hıldiselcrln üzerinde clıcmmlyctle 
d11rnıak lcnp eder. 

Siyasi bir pnrtlnln, hakikaten parti olabilme i için, mcn
Stıplan ayni fikir ve J;ıınaat etrafında birlr mclidlrlcr. llÖl le 
olnıazsa ortadaki tesekktlt parti değildir, duşfincclerl b:ışka 
ha6ka insanlın bir ar la topla} an bir remi.> ettir. nlzdc im
diye kadar teıckkill eden partilerin roğu hep bu tııı"lda eeml
l'eUerdl. ittlh t ve Terakki, Jlürrh et 'e İtllH partllrrlnde 
düıünceleri blrbh'.lnc taban tabana ııt insanlar vardı. Bu se
hepledir ki bu partiler hiç bir :r.aman lüzumu kadar ktn'\'etll 
olamanns, esaslı bir birlik temin edemem! tir. Halk Parti i
llin va:r.lyetl de bö} Jıı idi. Du partinin men5uplan arıısında da 
l;tinıat \'e ısi 11st sahalnrda diııfinccleri birbirine U\'l11aynn ln
••nlar \•ard ı . nu hat parti için kuvut te:;kil etmekten rlyadc 
ıaar nsllesl olmuıtur. 

Demokrat Parıl kongrelerinde \'akit ukit duyulan sesler 
orada da uıiyrtln ayni o1duıtunu göstt'rlyor. Hakiki demok
raside buna mü~amaha edlleme:r.. Partinin programına, esas 
Cörii üne uymııyan kannat izhar edenler drrhal partiden çı
lıanlırlar. Sadun Galip SaHı arkada51m1z dOn bu m \"ZUdan 
bahsederken: •Demokrnt Partile unİr:i bir f:; düşmektedir: 
Atııtnln geriliklerine ha ret çeken ib eleri \'anın bunlan bir 
•ıı e\'\el tasfiye etmek. Jlunu yapmak cesaretini gö terlrse 
l!lJtfn olsun ki hiç blrşey kaybetmez, fakat çok şey kazanır• 

diyordu. Bu mütalea çok do rudur. Duşüncelul birbirine uy
l!ıayan insanlann t~kll ettiği kalabalık kun·et tleğlldir, ıaaf 
l'tsllesldlr. Haklkt kU\'\'et ancak fikir \'e kanaat birliği ile te
tnln edilebilir. 

Enis Tahsin Til 
[DUnkU yazıda Cumhurbaşkanının Gerede'deki nutkun

dan alınmıı ·Rençper tıırlasında çalışmakta, istihsal ıırtmakta, 
lllahsul kolaylıkla satılmakta, değer pahasını bulmaktadır. Bu, 
Eiındiye kadar özlediğimiz bir keyfiycttl• cilmlelcrinde özle
ditlmiz, yanlı& dizme neticesin de U:r.lildüğilmliz liekllnde cık-

...!!!.,tstır. Tashih ~d('rb:.] 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Kadm düşmanlan 
( llaşı 1 incide) 

len guzel netlcelt.rdcn nrg~
mek değil, kadını bir kısım mu· 
hltlerde Mili esir, h&la bir eğ· 
lenre fileli mevklinde tutan ce· 
halet baskılarını gıtgide tasfi· 

1 yeye uğr:ılmak, nıifusumuıun )a 
rısını teşkil cılrn kadınlarımızın 
g.ıyretlcrlndrn ılilha gl'nİfj bir 
şekilde istifade etmektir. 

Kadın; •Çalışmasın, c\ len· 

Cumhurba kanı Cem Bayar, birkaç günden bert Bolu, Düzce, Ab and Ye Akçakoca'da inrl'lemelcr 
)npmıı, dün de Kı:r.ılçull u Enslitüsüniin )'erleırccği Bolu Orman Okulu binasını gezmiştir. Bolu 

Orman Okulu da Düı ceye taeınmı tır. ('umhurbaşka nı ı\nkaraya dönmü~tiır. 

sin• diyen kimseler &unu unu· 
tuyorlar ki her kadına gonlune 
göre e\'lcnmrk nasip olmaı. Hun· 
l:ır \'e sonra ııllelrrinin Prl;ek 
reisini kal bedenler, kendilerini 
\'c 1·akınlannı gcçiodlrmrk için 
ratı mak 7.orundadırlar. Bundan 
ba ka bugiınku geçim 1.0rlıığu 
kıırşısında ) alnız erkeğin ralıs· 
ma ı klifi gelmiyor, in anca bir 
SC\iyede ;)a amak \C çocukları 
itina ile ycti<:tirmck için bugün 
binlerce Türk ailesinde hem 
baba, hem de anne, bir ,·aıtfe 
\'C meı.lek 5ahlbl olmak ihti)n· 
cını duyuyor. 

Kırklarelide 
Ormanlar 

nı or 
Uwıul llull.a~lrlmlıdm 

Kırklareli 16 - Bugiln akşam 
Uzcri Ialkoçlar köyıine hudut 
olan Bulgar topraklarındaki or· 
mantarda çıkan yangın l\lalkoç· 
lar köylindc bulunan ormanlııra 
da sirayet etmiştir. Orman yan· 
gını F.:dlrnenin Lalapaşa istika· 
metinde büyilmck istidadı gös· 
terdiginclen ilimizden Jmdat e
kibl yııngın mahalline sevkedil· 
ml§lir. 

Rus-Çin ınüzakerel 
dün sona erdi 

• 

( Bap 1 incide) 
larJ imıalanıncıya kadar Rus 
blrliklerl Port Arthur'de kal-
mıya de\'am edeceklerdir. • 

Komllnlst Çın ile toskovada 
bir aydır yııpılan müzakereler 
sona ermiş ve görli~melerln so· 
nıında yayınlanan bir tebliğde 
bu husus açıklanmıştır. 

ra etmişlerdir. 
Dün gece \erilen muhteşem 

ziyafet esnasında Kremlin sa
rayı donatılmıstı: muau.am bi· 
na her tarafından ı~ık saçmakla 
idi. Ziyafetin deum ettiği müd· 
detçe büyük lüks otomobiller sa· 
rayın kapısında göze ı:arpıyor
du. 

l!l'iO de komiinlst Çin lideri 
Mao Tse Tung'un Mnskovada im· 
zııl:ırlığı Sovyrt - Çin anlasmıısın 
danbcri Kremlinde bu kadar bli 
yük bir ziyafet tertip edilmemiş 
ti. 

~unu ıla söyliyelim: Medeni 
~ekildekl içtimai toplulukları 
bilmeden, anlamadan haram a
yanlar arasındıt, ailelerln hıırl· 
mine tec:nuz ederek \'e IHet \'e 
ismet çiğni)t'rck kız \'C J\adın 
kaçırmağı miıbah sayan bed: 
bahtlar ek11ik <leğlldlr. 

Elem uyandıran bir nokta da 

20 inci asnn en büyUk vasfı sporun kütle halinde ya
J'1lmtsıdır. Bunu nazan itibara alan İsviçre saatçılığı 
bay ve bayan sporcu gençlığin karaktenne uyan hu
susi bir saat yaratmı~r. 

ıt ~ dakiktir ve 1/1000 milimetreye ka-
dar ayarlanabilir. 

ııt TECHNô3 nntım::..nyetik ''e sağlamdır. 

lt TECHNOs ucuz \'e rekabetSlzdir. 

PERAKENDE SATIŞ nATI.ABI: 

l:rktk kol saati, ç~lık, ulak sanlyeJl T .L. 46 .. 

Mareşai Montgomery. dü İstanbul' a 
( Ba51 1 incide) 

h tetecilere, hava alanına gir:e( ınüsaadesl verilmediği ve 
·tinci Sube mildllrllniln basın 
:t~upJarının parmaklık dı&ın
oİ durumları hakkında bir emri 

dikten gonra kıtayı teftiş 
Mare~ı. Orgeneral Şükrii 
naUıya: 

idi Korede 6 tepkili 
etu. Uçak bir dağa 
Ka-

Tebliğde ka~·ricdildi~ine göre 
•içinde bulunulan ~artlar Japon 
yanın yeniden tecavliıkar bir ta
vır takınmasına y(lJ ııçtığından 
\'e b:ırışı tchrlit ettiğinden Çin 
Oışişleri Bakanı Çu En J.ay Rus
ya Dışişlcri Bakanı .Andrei Vi
şfnskiye mllracaaUa Rus birlik
frrinln bir mliddet daha Port 
Atrhur böl~e inde kalmalarını 
talep etmiştlr.• 
Tebliğ ~öyle de,·am etmekte· 

dir: ıJaponyanın :Rlrlcsik Ame· 
rika \'e daha birçok dC\•letlerle 
barış anlıışması imzalaması ve 
pek muhtemel olarak Rusya ve 
Çinle bir barış anlaşması imı:ı 

Batılılar, So\·yctlere nota 
'eri)nr 

J.ondra l6 (AP.) - Birle· 
şlk Amerika, lnı;ıllere ve 1-'ran· 
sanın bugfin Alman)ıı mesele i· 
ne dııir bir Dcirt Büyükler top
lantısı tertiplenmesi için Rusya 
tarafından ileri sürülen fiarlları 
reddeden müşterek bir nota tas 
la~ını ikmal ettikleri resmi mah 
fillerden öğrcnilmi~lir. Blldiril· 
dit:ine röre notıı tasla~ı dcrh:ıl 
Ronn'daki rnliıtefik yUksck ko· 
miscrlcrc ı::önrlcrllccek ve bu i
dareciler tnrafından Federal na 
tı Almanya :Seşbakanı Dr. Kon
rad Adenaucr'e sunulup Alman 
hükumctlnln mütalbası alınacak 
tır. 

şudur: Her memlekette ı:e· 
rl karalılar bulunabilir, bunlar 
)a cehalet H)a eytanet yüzün
den taassubu lrnruklernek mey· 
llni duyabllirler. Fakat bunlarııı; 
programını tcrıılıkl \C lnkılAba 
göre liHlrJamıı bulunan Demok· 
rat r:ırtl gibi hDr ruhlu n te
rakki azimli bir Tiirk ıılyast par· 
tisinin saflarında :)erleri yok· 
hır. Her fert, bir partiye girer· 
krn, onun programını okur, ka· 
bul eder, brnlmsrr, o ptogramıı 
taban tabana :r.ıt bir ~oJ tutmak 
hiç bir surrtlc clıiriist bir hare
ket Hnl:ınıaz, bks!ne olarak 
manC\'i bir taahhiide kar5ı bir 
ihanet te~kil eder. Bir ııartinin 
programını bcgenmiyrnler l('in 
)ol; o programı içeriden baltala
mak değil, kendi S.Sfalarınıı gö
re bir program, bir parti ara· ı 

Erkel< imi w.a.ti, çelık. ortadan snniyeJI T.L. 50.-
Erkek kol ı.utı, kaplama., ufak s.a.nlyeli T.L. 6.'i.-
ı;rkl'k kol saati, ~aplam • ortadan iyeli T.I .. 69.-
Kadın kol saati, çelik, m tatU T.L. 52. -
K:ıdın kol saati, kaplama. yıanrlak, orth 

dan artiyell .T.L. 69.-
Kndın kot ı>:ıati, kaplama, mustııtil T.L. '7R.-

duğu ıöylendi. 
lo hrare~al uta~ındıın indikten 
t lira, alkerl bando tarafından 
~ltınhındı. Kendisi ihtiram kı-
sına •- Merhaba a&ker!• de-

180RS 
~oruıımın 16.9.1952 Uatlan 

Acılıt K•ııanıı 

6tulln TOO 50 '1D 1 
le~ ne.ar 21!'l ıo uo ıo 
loo l'rııuu !'ıanıı o ıo o ıo 
ll!O Liret U 80 U.80 
1Go İ!'ri;re fraıırı U 03 8',03 
lcıo Florin n 151.,0 Ti 158 'o 
ıoo Belcik& tranıı 6110 ~.eo 
1Go nre.hml ı.ne ı nı 
ıoo C'okoslonl: kur. 11 60 11.SO 
~İH•o Kar. H.12 60 '"·12 SO 

' ltSBAM H TABVİL.lT 
~'7 P'AİZLt TAlll'İtl.EK 
6

1?11 • Ernnım I ıı.oo 
~?tı • Emuıım 2·T 2: 60 
ıa,1 Dcıı.lı7ol1l ı u.r;s 
19'1 De:ııJrn.'ıl II H.10 
ıo,2 DemJmlll IlI 2:1 '.5 
l:,iJ ~lidafu I 23 70 
' ~:J OJtıhfo ır u 06 
l.ı ili U!f!da!u III 22 0.5 

lia lliidafu IV 2110 
t~&at Bınkaaı l 21 150 

~ Ziraat B. II 111 00 

~I P'Atzd TAllVfı.~ 
lD,1 Deml?l'Clll 

t~ına I 
tılkuuııa II 

ıo•.so 

105.50 
108 50 
ıos.r;o 

ıoa 60 
10'1 so 

104.s 1ıtılaan ! 
10

'8 la•ıJrrau ıı 
lO{O +.,...._ 

......... u .. uın 

~ FAfZI.f TABVİl.l.Elt 
l:•ruıı 21 .oo 
2h,ı::l7t!l 11138 " 35 
tQll:ıbrll D. Yolll IV 100 10 

~·~7•U 10'1 D. Yolu V 110 50 
Dsı Tablll 103 oo !0
t2 Zfrot B. JU 101 00 

~J'Ut El. iV 100 60 

~.5 FAİZLİ TAR\'fU.ER 
~Tahvıll 102 60 

'-!ANIL llİSS fi.Lfl:ftl 
)( t. tt~ Bank. 211.00 
l' Jlıokuı N. 16.60 
2' •ııı gredl B. 12,,5 
' 'ticaret l!I, 6 00 

4Jt •n tlmıııto U 00 
ltıl: 
t\ııı n. ttnıımıuı 
O llllı B. 
'lohI,taıron -'.ıı4. 

u.oo 
esoo 

1016 
8200 ~Obiuı Aııc1. 

~IOftSA~I AUll'li P'iATI 
hı •. 
1 -.:ıo alım 601 000 Fr. 

~olu '01 f'r, 

Sf:aııs1 PtY HADA 
'-.._ OÖY17.l .ER , 

~lln Lcndoıı ll.15-U.~S 
b;~ln tfel.:tlf 10.40-10 SO 
l:ıc r eelder 02-48' 
b ltr tfaktll '84.-485 

4:ı'r ~. Y. '311-UO 
~ F?. ı s-ıoa 

~Afl.AftflA Al. l 'l~ 
• - Sıtoı ır 
~t ,,50 

~l:rl7•t 8 .00 
k ~ 61 T5 

~en 1100 

~· 611 '•r:-----~c 1•tl•r ( D H A ı 4Janaı tar•· 
tıı aıat 12 ti Wb t t4ilm!ıLa. 

- Si:r.I gördüğüme ve tekrar 
ııcldiğime 'ok memnunum, de
di. 

SükrU Kanatlı: 
- Kendılerini görmek beni de 

çok memnun etti. diye cevııp 
\'erdi. 

Jılbteakıbcın l\Iareşııl bölfik ko· 
mutanına, Türk erini çok takdir 
ettiğini söyledi n bu hissiyatı
nın erlere ula~tırılmnsını rlc:ı 
etti. 

Hava alanında bir mUddet da. 
ha kaldıktan ı;onra, programı is
tedi 1 e otomobiline binmeden 
once; Şukrll Kanatlıya: 

- liava burııda lıep bilyle ıı
cak mıdır? diye sordu. 

Daha sonra Erzurumun iklimi 
hakkında bazı izııhat aldı ve Ka
ra Orduları komutanı ile ııyni 
ıırahaya binerek Yeşilkoyden ııy
rıldı. 
Cumhurbaşkanı \'e Başbakan 
Ankara, 16 (Anka) - Bu sa

bah uçakla lstanbula gelen, NA
TO kuwetlerl başkomutan mua
vini l\Iareşal Montgomery'nln 
memlekctlmizl ziyaret progra
mında değişiklik yapılmıştır. Ma
reşal ayın yirmisine kadar 1stan
bulda kalacak \'e ch·ardaki blr
lık ve tesisleri ziyaret edecektir. 
21 e)lülde urakla doğruca Er
ıuruma gidecek olan Montgo
mery'nin Enurumdakl tetkikleri 
24 e' lfıle kadar devam edecek
tir. l\lareşal 25 eylülde Ankaraya 
donecek ''e §chrimlzdcki askeri 
milzakerelere o gün b:ıilnnacak
tır. 

Diğer taraftan verilen bir ha
bere göre Cumhurbaşkanı Ccl61 
Bayar \'C Başbakıın Adnan ?ıtrn
derrs Tortum şeltılesinden ne şe
kilde fııydalanılabileceğini trtklk 
için Uç gün sonra Enunıma gi
decekler ve oradıı NATO kuvvet
leri Başkomutan muavinl ile de 
gbrüseceklerdir. Bu takdirde as
keri mllzakereiere Erıunımdıın 
ltıbaren ba§lnnmııı olacak de
mektir. 

Anne ile teyzenin 
Paylaşamadığ ı 

Kraliçe 
PlAj kraliçesi Çağlayan Illr

yctfşen annesi ile teyzesi ara
sında paylaşılamanıaktadır. 
Yaptığımız tahkıkata göre hA· 

dlsenin taf&itıitı §Öyledir: 
15 senedenberi Ad:ıdaki tey· 

:r.esınin yanında kalan Ça~layanın, 
krallçe seçildikten sonra, Kum· 
kapıda oturan annesi savcılığa 
mllracaat ederek teyzesinin kızı
nı ı.aptettlğini söılemi& ve geri 
lstemi~tır. 
HAdiııeye clkoyan savcılık tah 

klkata devam etmektedir. 

Bahkesirde çıkan 
Yang ı n lar 

( Bası 1 incide) 
Hasan dedeye alt dcğirmenı; 
Sındırgının DUvertepe bucağın· 
dan Ahmet Yalçın, Osman Ka
ranın ahırını; Kozlu köyUndl'n 
Mehmet Urll, İuet Canın içinde 
2 5 ton tütUn bulunan deposunu 
kasden a eşe \ererek yakmıılar 
dır. Sanıklar hakkında takibata 
bıılanmı§tır. 

Çarparak 
Parçalandı 

A.,oe'4tt4 Prm etmek i~temcmesi Pekin hükü· 
Vaşington 16 - Birleşik A- metini böyle bir tesebbilse scv

merika Deniz Piyade \ılicüne ketmiştir.• 
ait •Flying fanther• tipinde 6 l\liizakerelerc ::\folotor, l\Iiko
tcpkill av uçağının geçen per- 'yan ve Rıılganin iştirak etme
şembe kötü bir ha\'ada bir ııa- nıişlerdir, Bu miihim şahsiyetler 
\'ilŞ uruşunclan dönerlerken sis 17 ağustosta Çin heyetini l\fos· 
> ılzündcn Koredc blr dağ yama kovada yalnız karşılamakla fktl· 

maklır. 
Corum Demokrat Parti kon· 

ı:rcsindcn ııkscdrn ses. unu te· 

Cep n.ati, fantaı.i T.L 45.-

TOPTAN S.\TIŞ \'ERİ : 

OHEGA ,.e TISSOT Saat Deposu 

fstanbul, Bahı;-.ekapı, Kutlu Han. Kat ı 

yit rnlyor ki elde edilen hUr· ======~==:-:=::::====:::=~====~ riycti, trıassup hesabına bir bas· 
kı ~lctl diye l.ııllarımak H? bas· 
kııl:ırının hürriyetine hürmetsiz:· 
lik gö5tcrmrk me.) llnde buli.I· ı 
nanlar. ll'k lük olsun, aramızda KA L1'10DAN 

cına çarpıp parçalandıkları bu· ----------------------- \'ardır. nunlarn karc;ı hrp hlr· I Diş ağrıl arını derhal keser .. Ecı.ahanelerdeıı al'R)·ınıı. 
gGn ııçıklanmıştır. Dildirildi!ii· 
ne göre, pilotların altısı da öl
mü~tilr. 

Bir gens lcoyboldu 
Yapı \'e Kredi Bankası mildilr

lerinden lkfik Civelck'in oğlu 
Zryyat Civelek 5. 9. 952 tıırihin
denberl kayıptır. 

Ayni gün Sarayburnu önlerin
de batan motörde bulunabileceği 
muhtemel olan Zeyyadın cesedi 
bugiin bir dalgıç tarafından ar:ı-
1!.aca~lır. 

Mc Ghee, 
< nası ı incide) 

bu mühim §chrl ne zaman ziya· 
ret edcbilec~imizl düşUnllyor· 
duk. Bir büyük elçi günlerini 
kendi istediği gibi geçirmek im 
kftnını nadiren bulduğu için 
maalesef bu seyııhat için bugil· 
ne kadar beklemek icap etti. GÜ· 
zel ~ehrlnlzi daha evvelden bl
liyordu m. Bütün Amerikalılar 
Türk tlltilnlinü bilir ve severler, 
birçokları da en iyi Türk tülü· 
nUnUn bu bölgede yetiştirildi· 
ğindcn haberdardırlar. Tütünün 
nasıl yetiştirildiğini, ne usul ta· 
kip cdilrliğini, nasıl hazırlana· 
r:ık gemilere yükletilip hUr dlln· 
yanın büyük pazarlarına gönde· 
rılıliğini görmeyi kenrlimiz için 
büyük bir fırsat addetmekte
\ im. Bu cndü trinin inkişafı !le 
ilgili kimselerle görüşmeğe ca· 
lışacıığım. İki Amerikan firma· 
~ının bu inkisar hareketlerine 
iştirak ettiklerini ve Amerikan 
Tobacco \'C Gery Tobacco şir· 
ketleri Amerikalı memurlarının 
Samsunu ikinci bir vatan telakki 
ederek sosyal hayatınızın ayrıl· 
maz bir parçası haline geldiklc· 
rint öğrenmekten çok memnun 
oldum. Bu intibak Iki memleket 
arasındaki mllElcrck menfaatleri 
ııçıkça göstermektedir. Gelecek 
senrlrr içinde müşterek men· 
faatlerimiz daha da ıırt..ıcak ve 
bizi daha birbirimize yaklıışlıra· 
caktır. Ümit edelim ki nttığımız 
tohumlar karşılaştığımız işleri 
hal yolunda bize kuvvet \'er· 
sin.• 

Şair Baki'nin .mezarı 

tamir ediliyor 
}::dirnekapıdıı Ull mezarlı:ı 

civarında büy(lk divan şairlerin. 
den Kazasker Bakinin mezarı 
Belcdi~ece tamir ve ihya edil
mektedir. 
K6t ip Çell'blnin kabri yapılıyor 

Ktıtlp Çelebinin Atatürk bul 
\'arındaki kııbri lleledıye ta· 
rafından tok mükemmel hır su
rette yaptırılmaktadır. :'\lezar 
yakında lılteccktir. 

Yüksek Öğretim Genel 
Müdürlüğü 

Ankara, 16 (Ailı"KA) - Hamdi 
Ak\ erdl'nln birkaç gün evvel 
vefatı He boıalan Milli r.:ğitim 
Bakanlılı Yüksek ötretim Genel 
fOdllr!Uğllne. IUll Kütürhanc 
füdürU Adnan Ötliken'in \ ekA-

1ct etmesi kararla~mııtır. 

elen ıryakkuz: 'e lıaslret halinde lllı•••r~B!llll!l!!ia.:csz:~~!l!!!l!!!G~•••1i1!1lll .. 
bulunmak ıorundayı.?. Çünkü • Türkiye Bafl için emniyet unsurudur 
r.anımızıı su5aml'i olan ı.,zıl l\los· 

oı~alıır dahi, diğer de\•letlcrin \<oOugun. kendi mct:ınctinl glı
ı;ubaylanna bazı mııbrcm malü· kmck l_çln biitun Orta~ark m m 
matın \'CrJlmesinin yasak oldu- leketıerinde tal ındığı nikap. dl· 
ğunu hatırlatmıstır. ni taac;sup nikahıdır. l\Iillrtl rl 

< Bası 1 incide) 
pl5nlorı gcre~incc 1952 'Yllı so~ 
nuııa kadar 50 \'e l954 yılı &O· 

nuna kadar da 97 tUmcn kuru
l:ıcağını, bu me\'cudun asgari ih· 
tiy:ıca göre hesaplandığını söy
lemiş ''e demiştir ki: 

«- Bir mukabil taarru:r.a geç
mek \'eya patlak vermesi müm· 
kiin bir harlı! kazanmak için çok 
daha §Ümullü bir sefrrbcrlil!e ih 
tiyaç olacaktır. Kanaatimce, ha
len bildiklerimize \'e istlkbal i· 
~in tahminlerimize mlistcniden 
NATO fçln kurulması gözönün
de tutulan kuvvetler kollrktif 
müdafna için elzemdir. NATO 
kollektiC mlldaraa te killilının e
linde ne kadar çok sayı ve cins
ten otom siltıhları \•eya bomba
lan bulunursa bulunsun. dUsma
r.ı taıırruı için temerkliz etmek 
zorunda bırakarak kifavcttc kara 
birliklerine dııima ihtiyaç ola
cııktır. Herhangi bir dDşman, as
kerleri arasında lOO metre mcsa
rc bırakacak ~ekiJde kUV\'etlcrİnİ 
dtallıtıp yavmıık 1 tl\'rcrk ohır!'a. 
bu kuvvetler, kar~ılarında ken· 
dilerinl durdıır:ırıık haskıı :ı•krr. 
lrr buhınmaclı/:ı takdirde, dünya. 
nın en kuwetli atom kuvvrline 
rnğmr.n ilerliyehilirlrr.ıı 

General nradlcy, atom silAh
Iarı m" clcsini A \Tupadaki ~fiit
tefik Kuvvetırr Başkomutanı Ge 
ncral Ridgway, Genrl Karargah 
Kurmny Başkanı General Alfred 
l\f, Grunther ve naşkomutanlık 
Genel kararglhına bağlı diğer 
Amerikalı subaylarla etraflı bir 
şekllcl ı:örüstül!Ona söylemiş \'e 
1046 tarihli Dlrlrıik Amerika a· 
tom enerjisi kanunu mucibince, 
atom ı;ilAhlarının gelişmesi hak· 
kında. rnlittefik kurmaya dahil 

Maliye Bakanhcil 
< na,ı 1 incide> 

ayrı bir kanunla kendilerine ta 
nınmış \'c anayasa hUkUmlerine 
göre Hlikimler, memur statüsü· 
ne tfıbj tııtulmnmııtır. Aynı :r.a 
manda hakim ve savcıların ...a. 
tifelcri haricinde herhangi bir 
i~Ie fştlg:ıl etmeleri hAklmlcr 
kanunu ile kal'l ~ekilde mene
dilmiştir. 

Bfitün dünya milletleri adale 
tin tecelli ı hususunda hAkim ve 
sa\'cılara bol para \'erirken, bi
zim bu hususta serjye dönme· 
miz Adalet mensupları arasında 
ha)rctle kar~ılanmı~tır. Fakat 
bu kararın ı:crck Bakanlar ku
rulunda gerek :'.\lccliste kabul 
edilmlycreğlM de muhakkak 
nazarile bakılmaktadır. 

Rusya libyanın Birleşmiş 

Milletlere girii ini veto etti 
Ne .. -york, 16 (.A.A.) - Ger va

kit öf renildiğlne göre, Rıı~ •a. 
ı ihyanın Birl"şmiı Milletlere ka 
bul edilmesini lelo etmiştir. 

arı 
Suç: Firar. 

Bir gazeteci, Mareşal Lord tefrika haline dü~ürnıek \'c da· 
?ılontgomery, Mareşal Alphonsc ğıtmak için basvıırdufüı silfıh, 
Juin \'e Amiral Sir Patrlck Brind )ine taassup telkinlerldlr. 

Suçlu: Orhan o~lu Atml YüyOn 338 Kayserl. 
Yukarıda suç ,.e klmllğı )·nzılı sanık hakkında '·erile.-ı 

29 7 /952 gün ve 63-16/22730 sayılı gaiplik kararının 3/ Ağus · 
tos 952 günil fstanbulda çıkan Hürriyet ve Cumhuriyet gaze
teleri ile tebliğ edilmesine rağmen sanık er 15 gün içerisinde 
ispatı \'Ücut etmediği veya meskenini bildirmediğinden As. 
Y. U. K. nunun 216. maddesi gereğince Türkiye dahilindeki 
mallarının ha<'ıine \'e bu '-.ararın ı~tanbulda çıkan H ırrıyet 
\'e Cumhuriyet gart'telerlnde tebliğ makemına gecmeıı; üıere 

gibi subayların, ellerinde bu gl· Ahl""lrt N 
bi malümat bulunmaksızın ge
rekli kararları nasıl \'erebilecek
lerini ı;ormuş ve Bradlry, bu ııi
bl vaziyctırrdc snrlcce, ha1.1 saC
halar için müttefik kurmayın A
merikalı lızalarına danısmnk U· 
:r.ımdır, dcmi§tir. 

General Bradlry, sicilleri esas. 
lı surette inceknen ~ Uksck rüt· 
beU bazı mültcfık suba)lııra a
tom siltıhlan hııkkındıı esa lı ve 
elzem malümatın \'erllcbilmeslnl 
sağlamak mııksadıylc, Amerika 
atom enerjisi kanununda tadllAt 
yapılmasına ı:alışıldığını sö)le
miştlr. 

Bradlcy, elde mevcut ııtom sJ. 
Uhları sayısını \'CY!l bu cinsten 
herhangi bir silAhın tesir dere· 
er.sini ar;ıklnmnnın yasak olduğu· 
nu ıınlntmıştır. 

Diğer bir konuya temas eden 
General, askerlik hizmeti sliresi
nin her rlevlet tarafındıın kabil 
olduğu kadar ıızun tutulması ~e
r,.ktiğinl söylemiş \'e demiştir 
ki: 

«Bizce bir asker! iki yıldan kı
sa bir taman zarfında yctl~tir
mek. vazife için denizaşırı böl
gelere göndermek \C bundan 
sonra :r.ıımanındn trrhis edilebil. 
mesi için geri getirtmek imk!'ın
sı:r.dır. l\tc rlA bir askrrın Kore. 
de bir yıl hizmet edebilmesi iı;ln 
cem'an iki yıldan nz ııskerlik 
yapmnsı rnlimkün rleğildlr.ıı 

Uçaklar alçaktan 
lkamıyacak 

llıuu.ı Uuhablrimudın 

Ankara, l6 - Birkaç gUn ön· 
cc Eski5chirdc feci bir uçak ka
zası olmuş, pike yapan bir askeri 
tayynre dokuz kisiyi öldllrmliş 
\'e pilot da tC\ klf edilmişti. 

Bugün Hııva KU\'\'etleri Ko
mutanlı~ınrlan aldı~ım bir habe
re gcirc, bu kabil kazaların ön
lenmesi \'e tnllm uçaklarının mu. 
nyycn bir irtifaa kadar pike yap. 
ması, canlı hedef. motörlli \ası
t:ı \'C buna mümasil hcdcflrr 11-
zerinc pike yapmamıısı bir tü
mimle hıldirilmlş \'e bu emirlere 
aykırı harekette bıılunıınl:ıra şid. 
detli ceza \'erileceği kaydedilmiş. 
tir. 

Yeni üç elçi icin 
Agreman gel i IIAnına karar \'erildi. (14742-8214) 

Ank;::ıu~G A:n~~;:~:~n millet- an yer cinayetinde yeni ihtimaller belirdi 
\'ekili Suat Hayri Ürgiipluniın ( Bai! 1 lnddel Üzerinde bir de parmek !ıl :bu
Betı Almanya, İzmir millet,·cki- seyi başka bir cepheden de in- lunan mel tupta •it1e parmak 
lı Osmıın Kapani'nın Belçlkıı, celemiye b• l mışlardır. izimi de gondcriyorum. beni bu
Samsun milletvekıli rinız · Ke 1· Bundan hır buçuk sene kadar lun bakalım· demektcdır. "Beyoğ 
min Libya nczdine elci ta~ in e- \\'el, Sc\'İmin öldürllldilğu ) e· lu po·tahane ınden atıldığı an· 
dilmeleri kararla5mıştı. Bu ~eni rin cl\'arında Feriha isminde bir !asılan mahut meb.'1upta, eınni
clçilrr hakkında ta)ın cdıldikleri kadına tccavliz edildiği hatırlar- ~et mensuplarına ağır surette 
de\ letll'rdcn islenen agremanlar dadır. Ayrıcıı yedi, sekiz ııy ön- hilcum da edılmektedlr. 
gelmiştir. Yeni clçllrr bir iki a- ce yine ayni yerde Hatice. Ka
y;ı kadar ,azifelerl başına hare· ragölge adında bir kıza tecarnı 
krt edeceklerdir. edildikten sonra saçlarlylc bo 

Üç milletvekilinin birden elçi- ~utmak suretiyle öldürtildliğü 
lıklere tayini tür!U tefsirlere yer de henUz unutulmamıştır. 
vermi~se de, bu \'azlyet mevcut hte bu noktaları naz:arı lllba· 
dışişleri karlrosuııun kifayctslı· ra alan :ıU\kalı makamlar, Se,·im 
liği ve dışarıdaki elemanlarla Başay'ın dn tecavilz edildikten 
tak\ iyesi :r.aruretlndcn do~clu~u sonra boğulmasını da .hes:ıba ka 
iddia edilmektedir. Dllhassn tarak, her lic hlıdise arasında 

Emniyet müdUrluğUne tevdi 
edilen mektubun kimin tarafın· 
dan gönderıldlği araştırılmakta 
beraber, bunun kötü bir şaka 
olması da muhtemeldir. 

En ince noktalar de gözönün· 
de tutularak, tahkikata devam 
edilmektedir. 

harpten evvelki ihracatımızın bir ilgi olabileceğini dilşünm"k Anka ra da beraet edenler 
~üzde doksıın ıılıcısı olan Al- te ~e tahkikatı ~u ~önden de 
many:ının bir parçası bulunıın dcrınl~tlrmektrdır. Ankara, 16 <:Husu t) - Aske

ri kimyahanedieki suiistimale ait 
duruşma .sona ermiıtir. Kimya
hane müdürli Reşat Toygarlı ile 
Abidin Gürler, Orhan Obaray ve 
Fehmi Rccepgil beract etmiş· 
lt'rdir. 

bugünkü Datı Almanya nezdıne Blit.iln bunlardan baıka meç· 
Suat 1Ja)Ti Ürgüplünün tayini bu 1 bul bı; s_ahıs. dlin sabah. akıam 
mucip sebebe dayanmaktadır.

1 
zete erınden birine ı;onderdı· 

Nitekim çok kıs:ı :r.amıında Batı 1 m ktupta SC\·im ~aş~yı iple 
Almanya ile d ş ticaretimiz bil· bo mak suretil.e. öldllrenın ken· 
yük bir inkifaf kaydetmiş, bu i dm olduğunu ıtıraf etmektedir. 
devi et, i hrııca tımııın ~ Uzde 30 -,_..,;.;;,_....,;,,;;.....;.._.;..._ıııi..;m,;,;;,;;;;;;;;.;;;;,.;;;.;;;;;;;;;;;;._iiiiii, 
müşterisi haline gelmiştir. . 

Kamil Boran' m yeni 
Bir sorusu 

Mardin C. H. P. l\lılletvekili 
KAmil Boran, Bu} Uk Mıllet Mec 
llsıne bir sozlil soru vererek, 
Adalet Bakanından ceza evlerin 
deki Md clerin sebepleri ve bu 
münasebetle ne gibi tedbirler ı 
alındığını sormaktadır. 

Sabık Ürdün Kralı Tallal 
Kahire'ye gnti 

Kahire, 16 (AP) - Sıbık Ha
şımi Ürdün Kralı Talla!, bugiın, 
trdavi edilmek üzere uçakla Ka. 
bireye gclmıştır. Tallal, uzun :r.a. 
mandır bir asabı tcsc\\ üştcn 
nııızt!!!p bulunmaktadı_r.,_ __ 

·~~ CA1\1AKKALE _,. 

BİDESİNE 

RDlltl l"'iste: 3 

' Ura 

Bir ev\'elkl ........................................................... .59,086 
Çanokkalc Vilayeti ................................................ 1.597 
Sabri Ulubay......................................................... 3 
I. Top. Tb • .. .. .. .. .. .. .. ...... ... .. ......... ...... .... ...... ..... 37 
İstanbul 1\terkeı Komutanlıtı ................................. 75 
Orhan!) e Tamir Fabrikası ... ................................. 69 
Jlilıde Atcşdağlı ............ ..... ................................. 10 
Kara Harp Ak. .............. .... ................. ................ 318 
Ha\'a Harp Ak. • ....... .......... ... .. .. .. ........... ............. 90 
Dz. Harp Ak. ..................... ................................. 22 
Dekovil. B!. .... .......... .......... ................. ................ 96 
11. Kor. Ba~lı birlikleri ...... ....... .......................... 275 
Pcaks:ıvar Tb. ..................... ................................. 64 
Ölçme Tb. ........................ .. ... ............... ......... .... 106 

Bir Sovyet generali öldü Sünnet Düğünü Zeki Vural .... .................... ................................. 5 

Moskova, 16 CAP) - Bugün 
l'ckün ..................... 61.:853 

Vatarı'la$1arın ve rnliec~esı>ler 1Ie birliklerin yardım
larını, <k Ziraat, Ya,,ı Kredi, Ocmanlı, Garanti. Türk 
Ticaret) f';ıııkaları: :ıı;ılan h"ca .... lmh kabul rtmPJ:tadirlPr. 

gazeteler !filmgeneral Alexel l Yefadıın l'cti5enler ne .. ncğlnden 
Petrov'un öldül!iinil yaımı !ar- \'tfalı Sa m Atab•r I c ıık anıı n 
dır. 44 yaşında !5len bu gencrııl. ' 1111et dil. ııli ıo E7ltll 052 cuma 
So\'yet ordusun do önemli komu ı n uat 211 do E~ rnd:aındalı:I \ ffı 
tıınhk mev1nlerlnde bulunm ı tu ~ b ı h ıte •ııı • a.ından b • lln l 
Ölüm gebebl açıklanmamıstır. 1 'etı ıların ıe~rıfluı rica olunur. •-----··-----------------.--
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BULMACA 

R ur· llal f 1• ı;: 

DU~KÜ BULMACASL'l H:\LLJ 
~o dan "••. 1 - Otobus. 2 -

Yeni Ne~riyat 

BERABER 
15 ı n alı: l' ~ır • Sanat d'~' ı nin 

llıncl 117..!l '!• haıır"anm J b r uı. . 
d• c~ur. F utı ::o ı.urıııtur. P. 
A. ıs Alilara7 fa anb ı. 

• 

11 Lira TAKSiTLE 
1 MERINOS 

ereke -Gabardin 
"umaslarından birinci sınıf 

ısmarlama elbise 

1 SP Li adır 
Salahaddin Karakaılı 

MUessesesl 
!ahmutpa~a. Kapalıçarsı 
k oısı vanında No. 18 

Adeta evinden 

kaçmak 
istiyordu 

1) Meral uıülerek, 
• Daha alış 'erı~e çı
kamam• dedi. ·O ka· 
dar yorgunum ki! Bu 
bıtmeyen üpürme ve 
temizleme yok mu? 
Bazan evden kaçaca
ğım geliyor!· 

2) Gonul •Kendıni işe bu de· 
rece esir etmen ne kadar saç
ma• diye cevap verdi. •- Bü
tün bunlara ebep bir HOO· 
VER Elektrik süpürgesi alma· 
mış olmandır. Niçin kocana 
söylemiyorsun?•. 
4) l\leral'ın l!OOVER'i geldik
ten sonra, •1''evkalfıdc bir sü
pürge diyor. En çok nefret et· 
tıgim işleri görüyor ve o kadar 
lyı 'e çabuk temızliyor ki!• 

Pli:t1p s~ni1g1İilfle e11 ü.stü11 v~.sfi A11iztlti: 
A r.J11ılt:111 r'111tltma11ı t.1m verme.si ve .sljlımll,iı 
sagesıi1t:le tlii1111t1nın dirlni lrt1z•nmıştır. 

... 

. ~ - 1 

..::-ı --- -- -

7eA- plak, o(omaliJ ,Bitli di'şi",ştiren ve son icat 
33 tlevlrli plaf ları çalan mot:lelll'ri Vt1rdlr. 

-U- DEPIJ.fli '41: QRIİll!!Rô 1111/ff"IERI. 
Rızap11şH ~oku.şv /lflla.s n~n l.st11nou/ 

akü e ıe 

Aranıyor 

Ortaklığımız nıakine i:lerınde ç&lljmak üıere bir makine 

mühendisine ihtıya::ımız \ardır. Makineli yol in~aatıarında ta· 
Iısrnış olanlar ,·e y:ı'>ancı dil bilenler tercih edilecektir. istek

lilerin rcferanslarilc birlikte çalışma :artlarını 30/9/1932 ta
dhine kadar İstanbul posta kutusu 962 ye bildirmeleri. 

' 
• Di•lırın klrlerlnl ttmlılet 
• inci gibi parlıtır 
• AOn ho• bir tad vt latif bir koku 

temin ıtmeklı 

3) Böylece Meral kocasına :~!!!!!!!!!!!=!!!===!!~!!! HOOVER'den bahsetti. Ahmet, 
•Karıcığım. niçin daha eV\el 
söylemedin?• dedi. •Muhakkak 
bir llOOVER almalıyız. Duy
duğuma göre ayda 25 lira tak
sitle satılıyol'muş ... 
5) Ayni akşam, ahbaplannı zi· 
~arete gitmeğe hazırlanırken 
Meral diyor ki •Bu JIOOVEH 
şimdiye kadar bana alınan en 
güzel hediyedir. Şimdi kendi
mi o k"adar başka hissediyo
rum ki!• 

1 ro 
Aranıyor 

• 

Taahhüdıimilz altında bulunan Buyuk ~fıllet Meclisi Xl. 
inci bölüm doğrama inşaatı ialerinde bir müddet Ankarada 
ve bilahare Anadoludaki diğer i~lerimizde çalı~mak üzere bir 
miihendise ihtiyacımı? vardır. 

İsteklilerin ı e!cranslarile birlikte çalışma ~artlarını 
30/9/1952 tarihine kndar İstanbul posta kutusu 962 ye bil
dirmeleri. 

Pirinç aıe bakır eşyayı 
_ parlatmak için 

'' / ~ 
BİR HOO\.ER ELEKTRİK SÜPÜRGESİ almak a)'lli zamanda 
Inkallıde iktisadidir, zira halılarınızın urun mliddet dayan· ~ 
masını temin eder. HOOVER. dövücUleri sayesinde halının 
derinlerine kadar nüfuı eden kum ve toprak tanelerini temiz- • 
ler. HOOVER yalnız hahları değil, muşambaları, perdeleri, ~ 
koltukları da tcmiılcr. 

Süpürgenin çalıımasını bayilerde görebilirsiniı. - HOOVER -
AYDA AYDA • 

,, 
RA roRl RI 

40 Beygirhk 
Hidrolikli 
Hidrolik•i~ 

Pulluklarile 

-
M A=? T 

TAHiR HAN, GALATA • ISTANBUL 
Es~ı yolcu salonu karşısında Tel. 4 4 9 9 6 
ŞUBELER : - . 
ANKARA - lstanbul Caddesı lio . 5. 
ADANA - Çakmak Caddcsı No. 59. 

ACENTELER : 
A. HAMDI E.RMAN • Sıvrıhısar Cad. 46 • ESKISE.HlR 
MEHMET ALI YEC~NOCLU • 9 Eylül meyd.- IZMIR 
NAZIM SAMI iSMEN • lnonu Cad. 11 ·OIYARBAKIR 
AHMET KUÇUK ARMACAN ve Ort. lst. Cad.92 KONYA 
EDiP SEKiP YURDAKUL • Cumhurıyct Cad.2· SiVAS 
AHMET EVINER - POLATLI 

TURNER SU TULUMBALAR! 
16 -17 Beygirlik 6 parmak kaideli 
veya tekerlekli hortumlarile birlikte 
TURNER DİESEL MOTÖRLERİ ~~'#/ 
9 ve 18 Beygirlik, 4 zamanlı. 

HUSlYIM SOYE.R - Yenı Bursa Puuı • TEKIRDAil lzmir Fuarında paviyonumuzu.zıyaret ediniz 

Tuvaletinizi 

MtAMAI< ı 
rAftfA : 

için 1 

olm•lıdır, 

VIZ·ZAN ·DE nın her 
tene uygun renkleri 
mevcuttur . 

ORANGE 
&CARI.ET 

RASPBERRY 

MAGIC REO 

CYCl.AMEN 

ROSETT& 
CHERRY 

VIZ .ZAN -DE" nın 
cuıp ve tıbıi ren~ 

lerınden sız de ıslı 

iade edinıı Kadın 

guzelığınde r u 11.ı n 

Bu Hbepfe cuıbe 

ırzu eden he• 

DİKKAT: 1'aklidlerini alarak aldanmamaları için sayın 
müsterilerlmizden üç liralık \'İZ • ZAN • DE RUJLARINI 
alırken bunların hususi ambalaj içinde ve Verem Sa\'nş 
Derneğinin l5) kuruşluk bandrolu ile kapatılmıs olmasına 
dikkat etmelerini rica ederiz. 

. 
TUZLA İ(;MEL RI 
Otel " tam te~killıtile açık bulunmakta, hususi mevsim 
trenleri de 31 ekim akşamına kadar devam etmektedir. 

imtiyaz sahibi: SİSA:'ıl KORLE 
Bu &a) uta yazı i~lcrini fiilen idare eden mes'ul müdür: 

~mLİll VE~ER 
l\'ATA:'\) Gazetecilik \e 'tatbaarılık 'I'. A. s. - 1 tanbul 

VATAN l\IATBAı\SI 

OHI .. 

HASSAS VE HER HUSUSTA EMNI· 
YETLI MINERVA EL VE AYAKLI 

· OIKIŞ VE NAKIŞ MAKINALARI, 
HER YUVANIN EN LÜZUMLU BiR 

IHTIYACIOIR. 

,T-l'O - ,_._, 

Ml!:HMlT KAVALA 

iZMin FUARrnDAKİ l\lEHl\lET KAVALA AÇIK VE KAP • .\ıJ 
PAVİYO:\I.ARI~'I BİR KF.RE ZİYARETİNİZ 

l\IENFAATİ:\İZDİR . -------
- 30 Senede 460r000 Kadm • 1\ 

\\'oman'ıı institute of domestic arts ancı scıences 
Kadın Biçki · Dikiş Enstitüsünün Kolay ~tctodlarındall 

faydalandı 
•• 
OZBEY BICK 

. 
1 • 

\"URDU 
~u. mctodla~ı tatbık etmekted ir. Az öğrenci alır, iyi yetiş· 
tırır. ~laarıfteı~ tasdıklı dıpıoma \·erilir. Kayıtlar basıad1 • 

25 
Dünyanın en üstün 

25 elektrik 

LiRA SüPDRGESi LiRA 

En iyi 
Jlladen Cilası sizi HE!l ZAHAN 

HER YE RE CÖTÜRÜR 

- -
MATAŞ TiCARET T.A .Ş . Galata, TAHiR HAN 

ISTANBUL 

i lerkesin tanıd ığı R 1 D VA ~ C :u A Y 
~Jüc s ~e inde taksit le verilir. sirkeci 

BEYOGLU 

i Pıt,i)roııu 
BU AKŞAMDAN iTiBAREN AÇILMIŞTIR 

,. ,JOKT OR -•\llıııı. 

1 
Raif Ferit Bir 

\'erem n Dahill Hastalık 
ları l\Jütehassm 

Muayenehane Besiktas 
l'ram\'ay Cad. Emniyet San 
dıl!ı ~·anında No. 12, 1'd: 
84395, Muayene 17.19:; Ev 
Vali Konağı Cad. No. 83 
Basaran Ap. Kat ı. Telefon: 
83684. 

• fİATI UCUZ . 
., SARFİYAT/ AZ 

., ., J(ULLANISI KOLAY 

~HVNTGlİF Ç(ŞİTl.ERİ 11A6AZAl11ZOA GOREBİLİRSİNİZ.1. 

• 
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'fJGE ü! kufi 
6;" xetJfir. . . _. 

Veni Oodge Otomobilleri ananevi Oodge kalites .. 

nln timsalidir. Daha pahalıya satılan otomobillerle 

mukayese ettiğinizde, Dodge'u aldığınıza şükre• 

deceksiniı. Çünkü Oodge daha konforlu .. M det>a 

ekonomik- daha faz:la randımanlıdır. Oodge u 

.tecrübe ediniz, hayran kalacak•ınıL 

TATKO 
Otomobil. lastik ve Makine 

Ticareti t. A. ş. 
'•<ısım OJ'ımı lıarsrsı Ne. 15 

l1140 l:'lcg -Te!g<. TATKO • lıtJ .. 11.,..1 

r~n f 

\ 

e 
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Rlıede mahalli kıy:fetile bir tıiiylü kadın. 

Rize ki 
k" 

Hız1rlar1mız 
erair! · 

Ekibimizle yeni bir vilayete 
cittiğimiı :r:ıım:ın arkadaş

lar arasında konusuruz: 
- Acaba orada imdadımıza 

yeUsccek, kısa zamanda malü
mat toplamamızı mümkün kı
lacak bir Hızır zuhur cdrcek 
mi? 

Bu bakımdan Rizede çok ta
lihli çıktık. Yolumuz üzerinde 
bulunan ç:ıy fabrikıısma uğradı
ğımız ıam:ın Rize gazetesi sa
.bibi Yüksek Mühendis R:ıhmi 
Arcr ile kıırşılaştık. Rahmi A
rcr ekibimizin fahri azaSJ oldu, 
bütün çahşmalarımm kolaybş
tırdı. 

Bu akıncı ruhlu vatandaş, 
Gal:ıtasar:ıyd:ın yetişmiştir. Ba
lı.ısı Romany:ıda yerleşip orada 
iş hayatına atılan bir Rizelidir. 
Romanyaya ol:ın aıtık:ısı dolayı
SJyle G:ılatıısarnydaki nrkadaş
lıırı :ırasında (Romanyalı) diye 
tanınmıştır. Mühendislik tahsi
lini tamamladıktan sonra sene
le.rce babasıyle beraber Roman
yada çalışmış, sonra yurda gel
mistir. Rfacdcn uzak ı:eçen yıl
ların ııcısmı çıkarmak üzere Ri
zenin diıvalanna dört elle sa
rılmış, tetkikler yapmış, (Ri
ze - İçtimai, İktısadl ve Kül
tllrcl Bakımdan Bir Tetkik) ad-
lı seksen büyük sayfalık bir e- Peştemald:ın elbise: Çalışkan Rizeli köylü kadınl:ınn 
ser nesrctmişlir. Bu kitapta mahalli kJya Ceti budur. 
bugünl:U Riıeyi ~lfıkadar eden l 
~~Y=~::Ieden bahis vardır. ! EkibiınİZ 
Kitap 

Bu eserden bir tane aldık. Biı-
:r:nt tetkiklerimizi yapar

ken kabına ı.·e sayfalarına not
l:ır illi\'e ettik. Di~er aldığımız 
notlarla dolu kağıtları da bunun 
içine koyduk. Rize ilavemizi ha
:ıırlamak bakımından bizim i
çin bir hazine olan bu eseri ve 
notları kay~lmeyelim mi? Gün 
lcrcc aradık, taradık, Ri:ze hak
kındaki kitabJ ba~ka bir yerden 
bulmağa çalıştJk, Yok, yok ••• 

Sonra Rizeli Şevket Karade
niz ve Rize millclvekili Osman 
Kavrakoğlu imdadımıza yetiş
tiler. Kitaptan bir nüsha bu
lundu. Her ikisind('n Rizeye 
dair aldığımız geniş notları, hfı. 
fızamızda kalanlarla birleştir
dik. Rize ı::ızetesinin yakın tıı· 
:rihlerdeki sayılarını tomarlarla 
elimize verdiler. Zaten Rize vl
Jtıyetinden rica ettiğimiz raka
ma dayanır m:ılumat da nynca 
r.elmişti. Böylece boşluğu dol
durduk. Hızır cibi imdadımıza 
yetisen üç muhterem Rizeliye 
teş<'k.kOrler ederiz. 

n sıl 
Türkiyede en gllıcl dinlcndiri 

el seyahat İslanbuldan ltize 
ye kadar yapılan vapur yolcu
luğudur .Bunun haricinde oto
mobille seyahat edeceklere, bin 
bir güzellik ta~ynn Samsun -
Rize sahil yolu tııvsi;cye de
ğer. cVatnn• ekibi Rizcye ka
dar olan seyahatin! bu sahil 
yolundan yapmıstır. Ekip, Si. 
nopta vapurdan karaya çıkmıs 
ve sırasiyle Sinop, Samsun, Or 
du, Giresun, Trabzonda malQ. 
mat toplay:ırak Rizcye gitmis
tir. Bu sahil yolu, Yollar 7 nci 
Bölge Müdürlüğünün daimi ba 
kım ve kontrolündedir. Birı;<>k 
Jüıumsuı virnjlar kaldırıldığı 
gibi yer yer yol genişletilmek
te ve büyük köprüler inşa edil 
mektcdir. Yol, her mcvslmdc 
seyrüsefere nçık haldedir. 

Bütün sahil boyunca iyi bir 
yoldan ,.e harika tııbint ı::üıcl-

likle.ri içinde.n ilerlemek, ml'i
mur şehir ve kasabalar gör
mek, bu yolda seyahati çok ca
%.ip hale getirmiştir . 

Rize',ye 

gitti? 

Rize'ye bol elektrik 
geliyor 

Rize, yakında bol elektrik e-
nerjisine kavusacak, Tnslı

derede kurulmasına te~cbbils 
edilen hidro elektrik tesislerin
den 2000 kilovat enerji elde e
dilecektir. 

Tesislerin b:ıraj ve inşa:ıt kıs
mı 26 ~ustos 1952 de ı mil
yon 500 bin liraya ihale edil
miştir. 1.200.000 liralık elektrik 
tcchizatı ,.e malzemesi kJsmı 25 
Eylülde ihaleye konulacaktır. 

Bunl:ır tamamlanıncaya ka
dar Rlıeyi sıkıntıda bırakma
mak için mevcut tesislere 80 
bin Jir:ı s:ırfıyle bir Dizel gru
pu nAve edilmiştir. 

Rize bol elektriği ne yapa
cak? Mevcut çay fııbrikasJ, ye
ni kurulacak iki yeni çay {ııbri
knsı, lnhisann kereste fabrilrn
sı, t:imdi islemiycn, fakat fazla 
meyva yetiştirilmeğe başlandı
ğına göre ileride işleyeceği u
mulan elma ve diğer meyvala
rı Jmrutmıı fabrikası ı:,ibi rnü
c~eseler bol işçi ve ucuz ener
ji cazibesiyle yeniden kurulacak 
fabrikalar bundan istifade ede
et:klcr, bol ve ucuz enerji Ri
zeye her halde rahmet gelire
et:k'tir. 

Ev s:ın;ıyii 

Rizcnin çok gelişmiş ev sana-
. yii vardır ki bunlar, elek
trik enerjisi yüzünden yeni bir 
hız :ılabilecektir. Bu arada ken
dir mühim bir yer tutar. Rize
nin kendiri yalnn ip ve urgan 
imaline elverisli olmakla kal
mıyor. Ely:ı!ı ince ve uzundur., 
Bundan bükülen ipliklerle ya
pılan kumaslar, bir umanlar 
dünyaca meşhurmuş. Suriye, I
rak ve Hicaz bunu gcnis Olçüde 
çekermiş. H:ıtttı İbnissuud htı
la bu kumastan çamaşır giyer
mis. Kendirden yapılan ~arşaf
ların ~.lr hassası da yatağı serin 
tutmaktır. Rizeli abb:ıpların
dan hediye olarak kendir çar
şaf ('}de eden kimseler, bir da
ha lı:ışka türlü çarşafta yatamı-

yorlar, bunu arıyorl:ırmıs. 
Buna rağmen kendir mensu

cat, 200.000 toptan 20.000 topa, 
yani 200 tondan 20 tona inmiş. 
Kendirin kendisi, yağlı bir mad 
de elan tohumu ayn ayrJ ı>ara 
ettiği ve çok arandığı halde ne
den kendir istihsali geri glt
mistir? Ruhi Arer'in kitabında 
ileri sürülen izah tarzı, Rizcde 
forotilto adıyle anılan kendir ip 
1

Jiğini bükmekteki zorluktur. 
Eskiden rnaiset darhğıyle bu 
sıkıntılı i~i göze alan kııdınlar, 
artık aynı külfete girmiyorlar. 
Fakat Rizedc bir iplik f:ıbrikasJ 
yapılırsa, kendir istihsali eski 
halini alır. O zaman evlere e
lektrikle i~!er tezgahlar girer. 
Çarşaflar, bürüncük gibi çama-

şırlık kumaşlar, sofra örtülen, 
aynı zamanda pestcmal gibi şey 
lcr de evlerde dnha ucuz vo 
::ıhmctslı olarak dolmnur. 
Hasırcılık 

Snn:ıyii 

Mısır yapraklarını saç örgü~il 
şclılinde örmek suretiyle 

meydana gelen ve ~okali adı ve 
rilen şeritler, Ri:ıede metr(; ile 
satılır. &kiden Rize hapishane
sinde bu şeritlerle koltuk, masa 
gibi §eyler yapılmaf;a b:ışlan
mJstı. Bu imalat şubesi sonra
dan genişkmiş, kadın ('ant:ısJ, 
sepet gibi şeyleri de çerçevesi 
içine ııJmı§hr. Şevki Knplan is
minde bir te§ebbüs sahihi, Al
manyadan makineler getirte
rek im:ıUt sahasını genişlet
miş ve Gal:ıtada, Banlt:ılar cad
desi civannda bir sahş yeri aç
mıştır. 

BugOn hasır kadın çantalan, 
yoızJık cl çantası olarak Avru
p:ıda modadır. Rizcde bulunan 
usta işçilere modaya uymak ve 
orijinal şekiller mc>ydana getir
mek yolu gösterilse, bugün, i
ki, üç lir:ıya sattıklarJ el çanta
lan, aynı malzeme ve emekle 
hirkaç misline satılır. 

Memleketin her tarafında gö
ze çarpan hakikat şudur ki el 
sannyii s:ıycsinde yüzbinlerce 
vatand:ı:ı, daha geniş bir geçim 
seviyesine kaı.'Uşatilir. Fakat 
kredi temini, kooveraUfler ·ku
rulmaSJ ve büyük merkezlerde 
satış teşkilatı lazımdır. 

pazarın iki 
Nevi tütünü 
Rizenin Pazar kazasında iki 

nevi tütün yetişiyor. Bun
l:ırdan biri inhisarların (Pa
zar) ııdıyle sattığı püroların 
h:ım maddcrlni te~kil eden pfi
l'O tütünüdür. Memleketimizde 
henüz püro itiyadı geoisleme
dlği için inhisarlar bu tütünden 
anc:ık az tir miktar alabiliyor 
ve elde stoklar birikiyor. 
Diğer tütün çok kokulu ve bir 

kilo ynprağınd:ın 1800 il!i. 2000 
sigara yapılabilmesi dolayısıy
le çok verimli bir kıyım tütünii· 
dür ki alıcısı çoktur. Yalnız bu 
iki tüttln arasındaki ilkah va-
2.iyeti her ikisinin cinsini boz
mak tehlikesindcdir. İnhisarla
rın çizeceği programa göre bun
lardan birini veya diğerini ter-
cih etmek liız.ım ı:elecektir. 

Trabzon tütilnil, Pazar tütün
lerinin ba~lıca rakibidir. P:ıı.:ır ' 
tütününün znyıf tarafı, çok ru
tubeUi olması ve iki, üç sene
den fazla depolarda tutulama
masıdır. 

Şunu ilave edelim ki Osman 
Knvrako(ılu eski bir adliyet'idir. 
Jli:zede Demokrat Partinin tu
tunmasında, ~çimi rekor sayı
.. cak bir ekseriyetle ka:ıanın:ı-

•Dcv:nnı 10 wıcud3) •Devamı 9 UDNda) ~ol llidro .• ele:Urik saatralinia lıurulııcağl Ta~h d«'re medüi. 
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Türkiye~in çar dün Yası 
<Başı '1 ncide) 

istikbal hcsabınn çalısmak için 
ic:ıbcdcn seciye metanetine sa
hip olmayan insanlar bi:yle bır 
yükün oıltına girmeği &öze ala
mıızlar. Riıdilcr bu imtihanı 
parlak bir surette geçirmişler
dir. Bu sayede hem Rizenin ve 
civar bir, iki ka1.:ının iktısadl 
simas1 dcğismiı; veya değlı;me
ğe yüztutmu!'. hem de memle
ket ynrın belki de p:ımuk ve 
tütünden sonra gelecek bir kıy 
mette mahsule knvu~mu:;tur. 

:Bilhassa Rize için çay inkılfıbı, 
~ok mühim bir kalkınma oıdımı
dır. Çünkü topratı dıır olan bu 
vilfıyelte bu sayede diğer nevi 
:ıir:ı:ıtc mils:ıit olmayan meyilli 
ve fund:ılık nrazi, çok kıymetli 
bir mahsul yet~tirmek üzere 
kesil bir istihsal sahasJ haline 
konulmuı;tur. 
Deı.·amlı 

Artış 
1938 senesinde Ri1cde 138 l:ilo 
yaş çay istihs:ıl olunuyor. Bun 

d:ın 30 kilo kuru çay elde edi
liyor. Kuru çay istihsal rak:ım
ları seneden seneye şu sekilde 
fırlıyor: 

1939 da 181, 1040 da 191. 
1041 de GOO, 194:? de 7001, 1943 
de l 6 .796, 1945 de 38.84!), 1046 
dn 53.945, 1947 de 93.067, 1048 
de 97.655, 1949 da 149 668, 1950 
ce 159.047, 1951 de 306.000 ki
lodur. 

İlk çny kanunu S0.000 dilnüm 
lilk bir saha t ııbdit cıJerken, 
Türkiyenin senelik çay istihlaki 
800 ton kadardı. Bu sahanın is· 
tib!'ali kesif bir ~ekil ahnca is
tibHık miktarı ka~ılnn:ıcaktı. 
.Halbuki memlekette g~im se
\•iyesi sessizce genifliyor. Bu
t:ünkü istihlak iki bindir. ~a 
uy:ıde de artabilecektir. Nefa
seti İngiliz mütehassısları tara
fından tesbit edilen çay istih
salimiz, ç:ıy yctistirmeğe milsait 
biltün topraklnra ya!nlırsa ve 
:11.:ımi kesafcte varırsa, 12 000 
ton gibi rakamlara varmak ı.•e 
senede yüz milyon lira kıyme
tinde çayı harice satmak rnüm
!;.ündür. 

Bl•gün bir kilo yaş yaprak 
180 kuru5a ıılınıyor, fabrikanın 
işletme masrafı da yüksektir. 
Çay :ı:iraati kesif bir 5ckil nlın
ca yaş yaprağın fiyatını gitgi
de yüz kuruşa indfrmeğc, fab
:uikalarJ daha f:ıila tasarrufla 
çalıştırmaila ve dünya piyıısa
sında rcknbct kabul eden bir 
fiyata varm:ığa imkAn bulun:ı
,eaktır. 

Fııbrika ı;:ayısını L·ırka 
CJlıannak mümkü 
:Bugünkü istihsal vaziyetine 

göre 700 ton takatinde bir 
tek fabrikamız var. Eu fabrika, 
mevcut imkfınlara güre nznml 

verimle çalıştı~ılıyor. Fakat çay de yedi ayrı ~al!te el.de edilir. ı;eçcmiyor. aram~.m:. Fakat Rize. fa~r~kasın
s:ıhasının ı:enışlemcsi, n!lkliyc Bunların ycdıncısl, bıze hariç- Ordudan baslıyarıık memle- da m.udu_r Asım Zıhn.ıoglunun 
zorlukları, çay yaprağını sürat- ten ı::clcn çayların ayarındadır. Jrntin bırçok yerlerinde çay ye- kendı. elıyle yaptığı hır çayın 
le makinelerin pençesine teslim Diğer altı kalite, Hlndistancla ti~tirmeğe heves uyanmıştır. lcı.zctıni unutamıyacağım. Bu· 
ctm<•k zarureti, bugünkü mer- olduğu &ibi, oıyrı ayrı ambnllij H:ıltuki nice memlckeUerde nun tad~nı fi~eta ı::Unlcrce ıığ
kcziycte nihayet verilmesini i- y:ıpılacak yerde inhisar!n har- aynı hevesle denemeler yapıl- zımd:ı hıssettım. 
cabettiriyor. Şimdiden iki yeni mnnına dahil edilir. Inhisar, mış, f:ılıat netice ahnmamı5tır. Şunu söyliyeyim ki Asım Zih
fabrika için harekete ı:eçilmiş- kuru çııyı fabrikad~n 11 lir:ıya 15in doğrusu, rutubet, iklim ve nioğlu, Hindistana gidip çay 
tir. Birisi. ç~y mıntak:ısının a- nhr, kilosunu 16 lıraya halka toprak ~rt!Drı müsait olan mu- davasını çok esaslı bir şekilde 
gırlık mcrkeı.ini teşkil eden, ve- s<ıtar. Halbuki daha iyi cinslere lıitlerdc iptida denemeler yap- tetkikten 1:eçirmiştir. Bugün 
riı:ı ve hacim t::kımmdan ende ayu:ırrık kl1osunu 22 liraya ka- mak, sonra işe girişmektir. Beş memleketimizde gerek :ziraat, 
giden ve çayına lı.ar~ıhk en çok d:ı.r s::t.s:ı m~teri bulunur. sene müddet hiçbir gelir temin gerek iıruılfıt ve gerek piyasa 
pnra al:ın Gündo!:duda olacıık- Çay böyle kıymetli bir mııd- etmeden bakJm bekl~ycn, an- imkfınl:ın bakımından müke.m
~~· di~cri Pıız:ır mıntak~sını da <le olduğuna göre inhisarlarm c~k. sCiıra rı;-üs~ilin yUzil_?ü mel ~urctte techiı edilmiş, çay 
ıçıne almak ilzcre Çnydıde ku- bütün takiplerine rağm(·n tak- g'.~tıkçc ~enış b1r derec~de g_uı- yetiştiren yerlerde . dolasarnk 
ru~acaktır. liUeri vardır Riıe ı.·e Aoapaza- <lurcn bır mamıuliln lstıhs:ılıne tecrübe toplamış mCıtcha&sısl:ır 

ls"tihsal geni~leyince, ç:ıy sa- rında yeticc~ ve rengi çaya ben lıöyle lıir deneme olmadan atıl- v:ırdır. Böyle islerde baş rolü tu 
h:ımı:ı:dııki ikiş:r yüz tonluk fab bi • b t b' k k h mak, külfetli bir şey olur. tan insan unsurunun nüvesi, a-
. "k k k k zeyen r ne a ır ısım a - . nblnrın mı tannı ır a çı nr- . ' • . kıncı tıpe mensup olmak sar. 

mak, bu iı;e yüz milyon lira set- velerde çaya knrıştırılmak su- Ncfıs hır tıyle hazırdır. Bu mühim işi in· 
maye yııtırmak ve şimdi mevcut rctiyle mil~crilcre yutturulur. Çay kişaf ettirmek ve Rizeyi yok-
bU~k fnb;ilrnyı bir nevi nna inhis:ulnr idnresi buna karşı ta- Ben, ne kahve, ne de çay ti~- suzlukfa~ .ve binblr dertten kur· 
tcc:ıs: t~mırhane, hatt!ı sck.c~ kibat yapJyor fak:ıt Mn iinllnc yak.isi değilim. Bunları hıç tarmak ıçın Yol açıktır. 
fabnkalarınd:ı yapıJdığı gı~ ' :>1 

bir kmm makineleri yapacak ı 
bir imalfıthane haline çıkarma~ 
fa;d::Jı olııcaktır. ı 
Ç.ay 
Nedir? ı 

Çayla biraz t:ını~ahm: Çay bir 
fidancıktır. Tohumdan ve

ya çelikten üretilir. Fidan, kı
sa bir gövde üzerinde birçok 
d:ılcıklar peyda eder. Bunların 
üzerinde mevsiminde tuc filiz
ler pe;da olur. Filizin en ucun
da olan henüz açmamış, fıdeta 
bir tomurcuk hf!lindeki yaprak, 
h:ısası aı çok, tadı en güzel o
l;ı.n çay y::ı:m::ıdır. Bunun gü
neftc kurutulmuş ~eklinc ak
kuyruk tabir ederler. Bunun al
tında iri ::çmış y:ıprakl:ı. U
çilncü yap4k, tomurcuk yap
rakla beraber kop:ı.rılır, Eepct 
sepet fabrıknmn sztın alma mcr 
kezine teslim edilir, orııda mua
;·cneden sonra kabul olunur ve 
bedeli ödenir. 

Çay yapraklarını işleyen fab
rika, koca bir işletmedir. Bura
da y:ıprakl:ır türlU Hlrlli ameli
yelerden geçirilerek terbiye ve 
tasnif edilir. İlk ameliye soldur
madır. Bu i~, muayyen vasıflıı.r
daki sahalnrda kuru1mu~ olan 
çayı soldurm:ı. raflanna sermek 
sureti;rle gör:.ılür. Sonra çay kJ
vırma makinelerinde kıvrılır, 
form:ıntasyon dalre~ine geçer, 
mu::.yyc>n hararet ,.e rutubet de
recesi aUmd3 muayyen uman 
burı:da kalır, d:ıba sonra fırın
lanır, cle:ıir, hususi makineler
le tasnü ciilır. Makbul olan to
murcuk yı:prak, pzşxc ameliye
lerinden !Onra çayın içinde kır
rnızımtr:ık, fıdeta y:ıldı:r:lı çöp
cükler 'ıalindcdir. Buna (altın
~::~) adı verilir. 
Yr.di kalitede çay 
J~lde ediliyor 

Gayet ince makinelerde cere
ynn eden tasnif neticcı;in-

Rizede meyvacılık 
<Başı S üncüde> 

ynğmurları dolnyısıyle dutla
rın bol yaprak vcrcc>cği, 5lm
dilik sönme halinde bulurum 
ipekçiliğin yeniden canlaruı
ea{tı umuluyor. nizedc tet
kiklerde bulunan Bursa f pek 
çilik Enstıtfüli MUdilrü Tahir 
Rey, Rize köylerınde en iyi 
cins kozn yeti~cbilecc~inl te
yit etmiştir. 

Rlzede çok nefis nevi ar
mutlnr vardır. Bunlnrın 3-4 ta 
nesi bir kilo çeker. Şimdilik 
herkesin kendi bahçesinde 
yetisUrdiği ve nnc:ık dostln-
nna gönderdiği :ırmutla;,-da
ha geniş ölçüde yetişir ve iyi 
hir amb:ılfıj usum bulunur
sa, büyük şehirlerde çok rağ-
bet görebilir. 

nizcde biiğürtlcn çoktur. 
Bütün dikcnlikle.r bununla 
doludur. Aclına fikoki derler. 
Şurubu iyi (llur. Mcyu ol:ı-

rak da yenir. 
Karadenizln doğu sahille

rinde çok tesadüf edilen ka
rnyemis, Rizcde de yetislr ve 
scı.·ilir. Bunun cazip maıwı
rıısına k::ıpılnn \'e karadut nı. 
yetine yiyen bir yabancı, ilk 
ôncc hayal sukutuna uğrar. 
Karaye.mişin buruk bir lez
:r:cti vardır. Buna nhşmak Jl\
umdır. Rizede adm:ı pepcçn
ra dc>rlcr ve bununla pelte 
yapıırlar. 

RiZE 

YEMEKLERİ 

Rizenin en sevllen sebzesi 
l\ara lfıh:ınadır. Bununla tllr
lü tUrlü çorbalar ve diğer 
yemekler yapılır. Gıda siste
minde hnn:ısi b:ılığı çok yer 
tutar. Tavası, pilfıvı sevilir. 
Köylerde mısır ekmer~ı hfılıl 
aranıyor. Fakat fiehir ve ka
sabalar buğday ekmcclnl tu
tuyOl'. 

GOOO • YEAR Fabrikasının imôl ettiği .Kamyon lôstiklerinin muhtelif fiyatlı' . .: ~~ ~ ' · ~ "•. . '.} 
tekiz modeli mevcuttur. En ucuz l&tik az kilometre yaptığı için çok 

1
daha ,pahalıya mal old~u bilhassa memlcketlmizde çok tecrübe ~dilmi~tir ~ 
Kamyon lôstigi alırken~ i1ini:ıe en .. uygu~.., modeli intihap• için v tecrübeli t· "' .. • .. • .. .. 1 
~mütehossıslarımızın fikrini ""alınız.~ ,GOOD-YEAR'ın en yüksek kaliteli ve en 

palıalı olan ROAO" LUG~astikle?ini tecrübe;-ederseniz bunl~ın kilometre4 

~esobiyle e~..,ucu:ı ~lôstik" oldukların; .. siz ... de• takdir edeceksiniz. 

DÜNYANIN HER BiR , TARAFINDA 
'GOODYEAR LASTiKLERi iLE HER BiR 1 ., 
MARKADAN FAZLA YÜK N"AKLOLUN-

'"'f ou(7u BiR HAKIKA TTIR. 

Memlt:ke1in her bir tarafındaki acente

lerimizden ROAD LUG veya digl!r model· 

~erde GOOD.:..Y~R_16stiklerini orEyınıL 



·-Jo 

Canlı ve sevimli 
bir muhit: 

Ri ZE 
(Uaşı 5 incide) 

sip alamamıştır. Cehaletin te
sirleri hissedilir. Rakat Hizeli
ye doğruyu :mlatırsanız derhal 
kavrar ve o tarafı tutar. 

Rlzcde kıı; göç g:ıyet sıkıdır. 
Biri lıcldt'n sar•l:ın, diğeri b:ıs
tan örtülen pc;temoll:ırl:ı kadın 
lar vücutlarını \"e yiızlcrini ka. 
rıarlar. Zal<'n tıpkı Londralılar 
gibi Rizelilt'r de k:ıdın, erkek 
hep şemsiye ile dolaşırlar. Gök
lerden devamlı şekilde boşanan 
sulara karşı şemsiye, en lüzum
lu tılr korunma vasıtasıdır. İşte 
Lu şemsiyeler de kadınlar için 
ikinci bir tesettür vasıtası hiz
metini görür. Pazar yerlerinde 
de şemsiyeler, görülmeğe layık 
bir manzara yaratır. Bizim zi
yaretimiz sırasında yağmur yok 
tu. I<'akat bilhassa kadınl:ır, şem 
siye kullanmak alışkanlığı ile 
bunlarla güneşe karşı .korunu
yorlardı. 

Anlatıldığına göre peştema!
lara bu kadar sıkı şekilde sarın
manın iki hikmeti vardır. Bi
rincisi erkeklerin gurbetçi ol
masıdır. Uzun znmanlar tek ba
şına yaşayan ve çalışan kadınl3r 
için sıkı tesettür, bir an'ane h:ı
lini almıştır. İkincisi, geçim se
viyesinin düşkünlüğü dolayısıy. 
le halkın büyük bir kısmının 
kıyaCetsiı olmasıdır. Peştemal, 
flütün ayıpları ve noksanları ör
ter. 

Fakat sıkı tesettür an'anesi
Dill arkasında taassup yoktur. 
Fotograf muhabirimizin yollar
da r"dmlerini çektiği kadınlar, 
I•' ı · ''""tn eseri göstermedi
lô - 01,fıı. şoförümüzün ııkraba-

sır ., ' '" ailenin evi önünde 
dur ... uk. Akrabalarının ahbabı 
sıCatıyle bizimle kıırşılaş:ın an
neler, bizlere iCtiharla çocukla
nnı gi)sterdiler, bahçelorini. ev
lerini görmek yolundaki mera
kımm Tilrk misafirseverliğiyle 
karşılatlılar ve çok medeni şe
kilde lılzimle konuştular. 
Cf'(im 
•rdi 

Rize çok kesif nüfusu olan bi.r 
muhittir. Halbuki toprak 

dardır. Halkın baslıca &:ıdıısını 
teşkil eden mısırı ye\lştlrmek 
için çok miktarda toprak ayır
mak, çok 7.abmeti göze almak 
icabeder. Riıo:c için aı, çok ge
çim kaynağı :>lan portakııl a-

ğaçları 1950 kışında donmuş
tur. Soğuğa bir ,iki derece fazl:ı 
mukavemeti olan mandalina a
ğ:ıçları ancak kurtulmuştur. 
Bunlar ve keten, kendir gibi 
dııha verimli mahsuller, umumi 
geçim bilançosunda bugün çok 
ağır basmaz, fakpt gc!!ştirilebi
lır. Ayrıcn iki, üç yerde bahis 
mevzuu edilecek olıın o kurta
ncı çay ,imdada gelmezden ev
fel Rizeliler için gurbete git
mekten \"e e\·e harçlık yetiştlr
ınckten b:ış\a çare yoktu. U
z:ıkl:ır:ı gitlcn Rizelilerin bir kıs 
mı da, talı~tıklnrı yerlerde yer
le~iyorlar, f:ık:ıt memleketleri
ni unutmuyorlar. Rize hemşeri
liği b:ığı mekıin ve zamanla gev
şemez bir bağdır. 

F.skiden gurbet olarak en ca
zip yer Rusya idi. Denilebilir 
ki Ç:ırlık nusynsı, Rizenin ve 
Knradcnizin telin geçim dert
leriyle çarpı,1an diğer yerleri-· 
nln bir nevi kocaman müstem
lekesi halinde idi. Fırıncı, pas
tacı. i~çi sıfatıyle füısyaya ça
lışmnğa gidenler arasında g:ı.z 
tcıı~esi dolusu altınla memle
kere dönenler çoktu. Rizenin 
mamur evlerinden ço~u. mahal
linde dcjlil, gurlıclte kaz:ınılmış 
pıır:ıların m:ıhsuliidiir. Rize gi
hi yerler, Sovyet Rusyanın et
rafına barbarca bir demir per
de çekilmesinden ve her türlü 
gidip gelişin ve alış verişin 
durmasından dolayı epeyce ıa
r:ır görmUşlerdir. Çok şUkür ti 
çay; Hııır gibi imdada yetiş
miştir. 

Gurbetçilikten 
Gelir 

H er ıcye rağmen Rızenin en 
mfihim gelir kaynağı gur

bctçiliklir. Ailesinin geçimini 
temin için gurbete giden Rize
liler on üç posta merkezi vası 
tasıyle şehir, kasaba ve köyle
rine ayda vasııll 250.000 lira, 
yani senede üç milyon lira yol
lıır.lar. Bankalar ve hususi va
sıtalaria gönderilen paralar d:ı 
hcsab:ı katılırsa, sekiz buçuk 
milyon lira gibi bir rakama va
rılır. 

Yapılan tahminlere göre Ri
ı.cnln nüfus kütüklerine kayıtlı 
insanlar, sayımda elde edilen 
nüfus miktarından iki misli .faz
ladır. Yani R.hclilerin yansı 

gurbette yaşıyor. 
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Tekelin İyidere Ktrestc }'abrika sı. 

Rize Çaycdarı Yardunlaşına 
Kooperatifiııde faaliyet 

Yı1lar Ortak sayu.ı 

-
946 1836 
!»7 1870 
948 2425 
949 2866 
950 3068 
951 3260 
952 3458 

Görülüyor ki kooperatiCin: 
gitgide genişleyen sermayesi 
nisbclinde, muhite yardımı ve 

Umum müstahsil 
Kooperatif ortaklarının ba 
yekunl:ırdaki hissesi 

Para itibarıyle kooperafüçl
ler bugünkü çaycılığın hemen 
hemen yüıde kırkını ellerinde 
bulunduruyorlar. · 

Çay kooperatifinin hususiyeti 
hiçbir makam veya hUkQ

met mekanizmasının mfidah:ı
le veya teşvikiyle meydana gel
meyip dol!rudnn doğruya müs
tahsillerin kendi arzlı ve istek
leriyle doğmasındadır. Her çny
eı kooper:ılifiyle y:ıkından ala
kadardır. is "m:ısr:ıfa boğulma
mış ve birçok kooperntiflerde 
olduğu gibi ayakta tutulması i
çin mecburi yardımlara lüzum 
kalmamıştır. 

947 senesinde Ziraat Banka
sından yüzde 7 faizle temin ey
lediği kredi aynı müesseseo 

Ortakbnn 'taahhüt Sermaye 
~Uigi sermaye tabı;iliu 

Ura 'Ura 

1:?00 
5930& %8936 

'1'1ll75 48%13 
9150'15 '175!1 
979425 119491 

1041)180 175545 
109"5ot -

faydalı oluşu da artıyor. İstik
balde en geniş imkAnlar sağlı
yacak duruma gidiyor. 

Müstahsil adedi Dekar 

11909 26130 

3360 '1736 

geçen senedcnberi 300.000 lirn- ı 
ya çıkarılmış bulunuyor. 

Kooperatif, istikbalde Rize
nln umumi bir kredi müessese
si haline gelmek istidadını gös
teriyor. Bu vesile ile şunu da 
belirtmek icabcdcr: 2 sene ev
vel Ankarada aktcdilcn umum 
kooperatifler kongresi esas iti
barıyie tüzilk üzerinde çalış
mıştır. Umumiyetle kooperatif
ler kredi buhranı içindedir. U· 
malım ki Kooperatif Derneği 
kredi mevzuunu e._<;as alarak ya
kında bir kongre· daha akteder. 
Aksi hıılde Ziranl Bnnkasından 
yüzde 7 faizle alınan pııra ile 
zürraın kalkınacnğı ümit edile
mez. 

' .· 

istihsal 
(ftaşı 4 üncüJe) 
htihllik Kredi 

yardımı yıu'llımı yardımı 

kilo kile Lira 

13178'1 "556 
138114 99809 
%8G4Sl - 59000 
%5%000 - 1!7000 
6l50ot - 1!)5001 

1100000 - 317000 

951 senesinde umum mfi'ötah
slllcre göre durum şöyledir: , 

Ya.~ çay istihsali Tutan 

~-

1.444..!95 %.565.U7 

618.8S8 1.114.000 

Rizedeki Hızır/arımız 
kimlerdir ? 

(Bası .2 neide) 

sında ve yeni iktidar kurulduk
tan sonra Rizenin dAvalarınt 
yürütmekte mühim bir rol oy
nnmışlır. 

Şevket Karadeniz, mali işler
de şöhret kazanmış bir avukat
tır. Tahsil zamanından sonra ~e
çen seneye kadar Rizcye uğra
mnmıştır. Fakat kalbi hep Ri· 
zededir. Rizcnin bütün davala
rına alaka gösterir. Galatada 
Karaköy Palas'dakl bürosu Ri
:ıenin istanbuldaki temsil biiro
su hıılindcdir. 

• 

Çayeli hükıim.~t konağı ve adliye binası. '- Riıe Valisi Nıizım Vuec • 
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Türkiye çay sahası 
İstihsalimizi 12 

Memleketimiıde çayın yetiş. 
tirilebileceği saha, daha doğ 

rusu lktısadi manada çaycılıl: 
yapılabilecek yer mahdut ve 
muayyendir. Bunun böyle ol
masının en lJaşlıca sebebi ev
velı1 ıklim, sonra da toprak hu
susi)•etidir. Türkiyede yalnız 
Rize• ve havalisindc çay ziraa· 
ti yapmak mümkündür. Sür
mene ile Jlopn arasınılaki sa
hada. iktısadi ınllnada çay ye
tiştirmek ve istihsal etmek ka
bildir. Fakat bu sahanın garp 
tarafında bulunan Trabzonda 
çaycılık yııpmak mümkün ola· 
mıyor. Çay !idnnı aslındn, ra
tıp mµtedil ve ratıp sıcak ık
limleri sever, toprağı kireçli ve 
ya tuılu olmamak şnrllyle bu 
iklimlerde yaı;ıyabilir. Şu kadar 
ki, verimli; mahsuldar ve bere 
k:ctli olabilmesi için beheme
hal ilkbahar ve 7aı yağmurla
rı bol olan bir ıklimde lbulun
ması şarttır. Zira çay mahsu
lü; ne tohumdur ne de çiçek, 
sadece çııy nebatının taze sü:-· 
günlerinin uçlnrından kop:ırı
lan bir tepe tomurcuğu ile bu 
toınurcui!un altında sıralanıın 
kör(lC .iki yaprakten lb:ırellir. 
O halde çay, bir sürgün mah
sulüdür. Sürgün ise umı.m.yet
le Rize ve havalisinden b:.şlta, 
memleketimizdeki neo:ıtatJa 
y~lnıı ilkbaharda görülür. 1.-':.
k:ıt Türkiye çay bölgesinde JJ? 

müddetince de sürgün devam 
eder, bunun sebebi; yazın hıle 
bu havıılide yağmurun mevcut 
ve bol oluşudur. 
YAGMUR 
MİKDARl.ARl 
K aradeniz sahillerimizde ya-

ğış boldur. Fakat Rize ve 
havalislnde bu yağış pek bot. 
dur. Hiıe ve Hopada yıllık ys
ğıç miktar1 vasati olarak 250 
santimdir. Bu miktar, Gire.;un· 
da 140 santim, l'rabzonda i;.e 
87 santimdir. Kezalik Turki)e 
nin dığer yağışı bol yerler.n
den sayılan Mu~lada yıllık yıı· 
ğış 144 santim, Zonguldakta 
119 santim, Dörtyolda 108, An~ 
talyada 105, Bodrumda 87, S1m 
sunda 69, Sinopta 66, İstanb:.ıl
d:ı Gt. snntim kadardır. 

Görillüyor ki, yukarda saydığı 
mıı yerlerin hiç birisine Rize 
kadar yağış düşmemekte ve Ri
ze ile Hopa arasındaki saha 
Türkiyenin en çok yağışlı mın
takası bulunmaktadır. Çay ne
batının ver.imli olabilmesi için, 
bulunduğu ıklimdcn istediği 
yegline hususiyet, ilkbahar ve 
yın:ın yağmurlu geçmesidir. Ka 
ide olarak memlekelimiı için 

milyon 
imkôn 

kiloya kadar 
vardır. 

çıkarmaya 

Yazan : 

Asım Zihnioğlu 
(Çay Mütehassısı) 

• denilebilir ki, ilkbl\har ve yaz 
müddetince bol ve sık yağmur 
yağmfyan yerlerde çııy ziraati 
yapılması mümkün değildir. E
ğe!." istenilirse toprok şartı te
min edildiği takdirde Tarbıon
da, Giresunda, Samsunda ve 
Zooguldakta da çay fidanı ye
tiştirilip büyütülebilir, fakat 
yukarıda kısaca izah edildiği 
veçhlle oralarda y:ız yağışlan 

Rize gibi kifayetli olamıyaca
ğından, bu fidanlardan yeteri 
kadar sürgün \"e mahsul alına
maz. Onun içindir ki, Türkiyc
dE: hudullarını yukarıda belirt 
tiğimiz sahadan baska yerler· 
de çay zlraati yapılması müm
kün olmaz. 
'( :i~ VE 
.HİSDİSTAN 
T ürkiye çay bölgesi çayın ye-

tişmesi için lüzumlu sıcak

lık bakımından da kifayetli bir 
ıklim hususiyetine sahiptir. 
Çay fidanı en çok sıfırın altın
da .ıo.c·. ye kadar dayanabi
lir, halbuki bu hnvalide en 
düşük suhunet ı7.C"• den aşa
ğı inmez ve bu da pek nadir 
vAki olur. Şu halde Rize ve ha· 
valisinde çay fidanlarının don 
dan müteessir olma tehlike5i 
de yoktur. Rize \'e civarına b:ızı 
kıs mevsimlerinde mebwl mik
tarda kar düşer, yağan korlar 
hazan toprak Ustünde 2-2,5 
metre irlifaa kadar yükselir ve 
çay fidanlan tamamen karla 
örtülüdür. Karların erimesiy
le meyd:ına çık:ın bu fıdnnlar 
bozulmamakta ve hayaliyelle· 
rinden bir şey knybetmemekte
dırler. Ri-ze'nin bu çc~lt ıklim 
hususiyeti .hemen hemen batı 
Çine benzer. orada da kar ve 
don vardır. Ve batı Çinde dün· 
yanın nefi~ahsulünü veren 
çay fidanları yetişmektedir. 
Cinde 38 inci arz derecesine 
kadar çay fıdanı yetiştirilebi
lir. Japonyada ise çay 40-41 
arı derecesine kadar çıkabil
mektedir. Rizcnin arz derecesi 
(41 ". 02 N) dir. Rizcden daha 
ötede 42-42,5 N. an: dercccsin 
de Sovyet Rusyanın çaylıkları 
kurulmuştur. Batunı ve cinrı. 
nı teşkll eden o sahanın ıklim 
ve arazi teşekküliıtı tıpkı n;ze 
ve havalisi ıklim ve arazi te
şckküllitına benzer, Türkiye 
çay sahası ıklimi, şimal doğ~ 

lliodistanda Darjeelinğ çay böl 
gesi ıklimine de çok benzer. 
Darjeelinğ çayı da Çin ~ayı gi. 
bi şöhret kazanmışlır. Darjee
linğde 'yıllık ısı ortalaması 
13,5-H sııntigrallır. Yıllık ya 
ğış ise 250 milimetredir. Rize
nin yıllık ısı ortalaması 14,40 
santigrattır. Yıllık yağış mik
tarı da tamamen Darjeelinğ'ın 
aynıdır. 

Bau .hususi farklnr istis
na edilirse Tilrkiye ç:ıy bölgesi 
ıkliminin dünya 'yüzündeki di· 
ğer yayla çay bölgesi ıklimle
rine benzemekte olduğu görü
lür, fakat memleketimiz çay ık 
limi en çok balı ve merkezi Çin 
ıklimi ile Hindistanda Darjee
linğ ıklimine benzemektedir. 
Ve bu .ıklimlerde yetiştirilmek
te olan çay evsnfında mahsul 
yetiştirmeye elverişli bulun· 
maktadır. 
TOPRAi;lN 
nususin:ru:ni 

Çay nebatı, toprak bakımın. 

dacı da çok mühim hususi
yet ister, alkali taamülde olan 
kireç ve bız nisbet.i yüksek top 
raklarda çay !ıdanı yeli~tirmek 
ve geliştirmek mümkün değil. 
dir. Umumiyetle P. H. derece 
si 4.liı - 6.1/2 olan topraklar 
da çay yetiştirilebilir. Çay ne
batının toprak asilliğine ihti
yacı vardır. Bu sebeple alkali 
taamüldeki topraklardnn hoş. 
lanmaı. Türkiye çay bölgesi 
toprakları ise ekseriya asit taa 
müldedir ve bu topraklarda P. 
11. derecesi 4,5-7 :ırasında de
ğişir. Çayın ho~lanmadığı ki
reç bu lıavııli topraklarında he 
men hemen yok denecek de· 
recede azdır. Ve bu hususiyet 
Rize hnvnlisinde çay nebatının 
yetışme ve gelişmesine çok yar 
dım etmektedir. Türkiye çay 
sahası diye adlandırdığımız Ri
ze \"e hnvalisl çay sah:ısından 
b:ışka Giresun vllilyetlnin ba. 
:zı yerlerinde de az asiUi top. 
raklar mevcut ise de bu villl
yette yaz mevsimi y:ığışlarının 
kifayetsizliği sebebiyle ç:ıycılı· 
ğın verimlı o!mıyacağı anla5ıl
makta:lır. 
Ç,\ YLARIMIZIN 
b;TiKBALİ 
H albuki Rize ve havalisinde 

çaya elverişli çok geniş bir 
saha vardır. Bu saha içine gi
ren Sürmene, O!, Rize, Çayeli, 
Ardeşen, Fındıklı, Arhavi, Ho. 
Pl ve Kemalpaşadıı istenilirse 
300.000 dönüm kadar çaylık ku 
rulabilir. Ve bu derece euiş 
bir çaylık sahasından da 12 mil 

(Devamı 4 üncüde) 
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Kizede şehre giden etrafa yeşil tiklerle dolu bir yol 

Rize'ııiıı coğrafi 
duroıno 

.ı 

R ize, Karadeniz S3hillerimizin derecedir. 
doğusundn 41-43 tul, 41- Rize ıltliminin lıir hususiyeti 

42,5 an: daireleri arasmdn bu- de, Akdeniz menşeli neb:ıll:ırın 
lunmaktadır. Doğusundan Ço- yetişmesine müsait olu~udur. 
ruh, güneyin1en Erzurum, ba- Portakal ve ınandaline ağııçla-
tısından Trabzon vil5yetleriyle riyle süs palmiyeleri Rizede 
çevrilidir. çok miktarda yetişir. Çay btı-

BQlgenin hususiyetini deniz raya mahsus bir neb:ıllır. 
ve bol yağışl. nr teşkil eder. Dağ 

1 
ların denize bakan yamaçları r 
her mevsimde gür bir yeşillik- , R d 
le kaplıdır . . Bu sahil, memleke·ı ·. ize e 
Un nüfus bakımından en kesif 
yeridir. D:ığların gerisinde her 
şey değışir. Burada ıklim daha[ Meyvacılık 
kuru ve daha güneşlidir. Or
manlar da daha seyrektir Dağ. 
lar bu kısımda birbirine muva 
ı.i iki sıra halindedir: 

Kıyı dağl:ın. iç sıralar 
Kıyı dağları çok yiJk:qektir. 

Riıc dağlarında yükseklik 3500 
metreyi geçer. {Kaçkar dağı: 

3937 m.) 

İç sıralar: Bunlara Kelkit
Çoruh dağlnn denir. Bu iki sı· 
ra birbirinden, doğuda Çoruh 
vadisi, batıda Kelkit vadisiyle 
ayrılır. Adı geçen v~diler )·er 
yer ova gibi genişler, b:ızan da 
çok darlaşır. 
iKi.İM 

M emleketle yeni bir geçim 
seviye.sine varıldığının 

bir alametini Rizede görür
sünüz. Rizenin dağ koylerin
de .şimdiye k:ıdar hiç pııra et 
meyen ve müşterisi olmayan 
mcyvalııra ıılıcılar :r.uhur et
miştir. Bunlar, arabalarla ge
liyorlar, kilosuna 15, 20 ku
ruş vererek bunları toplu
yorl:ır, ı-:n:urum ve civarına 
götürüyorlar. Türldyenin her 
kısmı. portakal, elma, armut 
ve diğer meyvaları arayan ve 
bol bol yiyen birer s:ıhn ha
line gelmiştir. 

Karadeniz kıyılarında doğuya Meyvacılık Rizenin istikbal 
doğru gidildikçe yaz kurak- planları arasında miihim bir 

ları hafifler, nihayet niıcde, yer alıyor. Rize fidanlığından 
her mevsimi yağışlı ıklıme ge: bol bol meyva .ağacı fidanı 
çilir. Rize en çok yağıs isabet tevzi ediliyor. 1950 yılında 
eden yerdir. Ynğış senede 250 portakal ağaçlar.ı donduğu 
santimetreyi bulur: sıcaklık ba i~in yeniden portakal yetiş-
kımıntlan deniz tesiri kendini tırmeğe rağbet kalmamıştır. 
kuvvetle hissGttirir. Yazları pek O soğuklarda geçirdiği lmti-
sıcak geçmer.. Kışlar, ku~y rüz han dolnyısıyle mandalina tu 
gürlannı kesen Kafkas dağla- tutuyor. Elma ve armuda rağ 
nnın sayesinde ılık geçer. Ri- b_et vardır. 'Bir de dut fizc-
ıede sıcaklık ortalaması. en rınde duruluyor. Riıcnin bol 
aıcak ayd~ 22, eaı soğuk aıda 7 <Devamı 11 incide) 
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" Çayeli kazas 
Çayeli 5335 n0fuslıı kal:ıbalık, büyük \ 'C zengin bir k:ız 

merkezidir. Ilclctliycnin kendi bütçesi He meydana getir 
diği su şebekesinin in::;aatı bitmiş vaziyettedir. Oldukça tazyik 
li akan su tesisatı 15 bin liraya mal olmustur. 120 abonesi v:ır
dır. Evlerden ayda su bedeli olarak 1 lira, alınır. 
EI.EKTRİK 

Elektrik 5cbekcsi de halkın yardımı ile yapılmıştır. F:ıkatj 

bu, §elıcr kafi gelmemektedir. 22 kilovatlık olup kilovatı 3d 
kuruştur. Yeni lıir hiclro <'lcktrik santralı kurulduğu takd!rd 
bu dava d:ı kökünden hallcdilmis olacaktır. 

Çayeli kazasında 3 adet otel me\·cuttur. Bu oteller ihtiyac,, 
kafi gelmediğinden ~müı belediye tarafından hem otel, .hem; 
gazino olarak bir bin:ı ins:: edilmektedir. 

Bclediye:nin 951 bütçesi 75 bin, 952 bütçesi ise 20 bin litt 
artışla 95 tin lira olmustur. 

Çayclinin en büyük derıterinden biri de telefon meselesi
dir. Şchirlerarası telefon muhabcratı yapılamam:ıl..1ııdır. Tele 
fon etmek mecburiyeti hnsıl olduğu ta"kdirde Rizcye gelmek 
zarureti vardır. 

Çayelinde hükumetin yardımı ile bir sağlık merkezi yapıl 
m:ıktadır. Sa~lık metkelİ 22 yataklı olacaktır. Bir' iki aya ka 
dar açılacaktır. 

Belediyece eJe alınan diğer bir dava da şehrin kanalizas
~on .işidir. Bu iş de hemen hemen bitmek iizeredir. 

Şehirde eğlence yeri diye hiçbir şey yoktur. Sineması dahi 
olmadığından bu hususta tesebbUse geçilmiştir. Belediye D.P. 
den teşekklil etmiş olup Başkan Fehmi Uzandır, Kazada orta
okul mevcut olup üç de ilkokul vardır. 30 köyünün hepsinde 

t öğretmenli okul mevcuttur. 
__ ...j.. __ ---- -~======-:;::; 

Türkiyenin 
çay sahası 

(B~li' 3 üatiide) 
yon kilo kuru çay imaline kafi 
gelecek çay yaprağı istihsal et
mek mümkün olabilir. 

Halen Türkiycnin bir yılda 
içti~i çay miktarı 2 milyon ki 
lo raddesinde olup mu miktar 
yıldan yıla sür'atle artmakta
dır. Bu ~idişlc 10-15 sene son 
ra memlekette yılda 4-5 mil· 
yon kilo kadar kuru çay sar
fedilcceği tahmin edilmekte
dir. Biı.e düşen \'azi!e halen 
mevcut olan \'e ı:elecek yıllar. 
da artacak olan memleketimi
zin çay ihtiyacını kendi toprak 
larımıı.dan çıkarıp karşılamak 
tır. ..<t 

Kanaatimce, memleketimizin 
(ay ihtiyacı yakın bir gelecek· 
te yerli mahsulle tamamen kar 
şılanabilecektlr. Ve hattA daha 
ileri bir düslinüşle denllebillr 
ki, çay istihsal, birinci kar§t· 
Jıma devresinden Eonra daha 
da çok artarak günün birinde 
Türk çayının kendi hudutları 
dr5ında Illndistan, Pakistan, 
Seylin, Cava ve Çin çayları He 
piyasa yarıfına ı:ireccği ümit 
edilmelidir. Bu mevzuda mem-

leketinıi:ı çay müstahsmerine 
düşen pek çok vailleler var
dır. Bilhassa maliyet meselesi
nin halledilmesi için gayretli 
\e çalışkan köylümüzden bek
lenen şeylerin tahakkuk etme. 
mesi için ortada hiç bir sebep 
yoktur. 

Yurdun bu köşesinin hareket 
1i ve çalıskan insanı, ~ok yakın 
zamann kadar eeçiminl temin 
için Rizeclcn çıkar ve başka yer 
!erde çalışırdı, şimdi çay 7.ira
ati bu kolları kendi toprağında 
çalışmayı teşv.ik ve temin et
meye \'<'Sile olmaktadır. Topra
ğı ve çayı ile başbaşa ve 
çocuklarının yanında buluna
rak kendilerini daha mes'ut 
hissetmeye namzet olan Rize 
\'e ci\'arı köylülerinin, çaya a
it buı:lin mevcut olan \e yarın 
da zuhuru melhuz bulunan her 
türlü problemi, elbirli~l ve 
anlayışla hallederek bu dava-\ 
nın dıs piyasa cephesini de ka 
zanacağını ilmit \"e temenni e. 
diyorum. 

Çay !\füteha~sısı ı 
Asım Zihnioğlu 
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Çayeli JUı.enia ıirln bir kazasıdır. 

umumiyetle ı.iraat işleri köy-
lünün mesleğidir. ilim a

damları, bu zümreye, işlerinin 
ıslahı, verimli olması için yar
dım ederler. Riwye ise çaycılık 
ilkönce ilim adamları tarafın-ı 
dan sokulmuş \'e kii)fü tarafın-, 
dan benimsenmiştir. Bu bakım
dan çaycılığın Rizcde yerleşe
bilmesi, uzun bir tccı·übe dev
resine ihtiyaç göstermiştir. İlk 
çay kanunu 1340 senesinde çık
tı~ı halde, hakiki ihtiyacı karşı
layan kanun 1938 de k:ıt'l şek
lini alabilmiştir. Bu seneden 
sonra himaye \"e teş\'ik gören 
çaycılık sür'atle inkiş:ıf etmeğe 
b:ışlamıştır. 

Çay işi, sabır, gayret isteyen 
bir ziraat koludur. Tohumu \'e
ya çeliği diktikten sonra 3 - 4 
sene hiçbir mahsul alınmıya
cak, buna mukabil her sene tar
la temizlenecek, \e gübrelene
cektir. Çaylık yapılan tarlalar 
ise. araıl meyilli olduğundan, 
scdlendirilmek 2orundadır. Fi
dan ancak 10 - 12 yaşını bul
duktan sonra hım mahsul ve
rir. 

Bütün bu mali külfetleri ye
nebilmek için çaycıların bir a
raya gelmeleri icabeyledl. Uer 
ne kadar çay kanunu beş sene 
müddetle giibre ve ilaçları be-

r 
lifinde f 

YAZAN : ./ 

Rahmi Arer 
(l"ülı: . :Müh. •• Rlıt Gaır.tnl ıalıibı) 

- ~ 
delsiıce hiikunıet tarafından te
min edileceğini emrediyorsa da 
son sen<'re kadar bu hususta da 
yardım yapılmamıştır. 

Elele vermek lüzumunu hisse-
den çaycılar bir kooperatif 

kurmuş bulunuyorlar. 946 sene
sinin f üncü ayında statüsll Ba
kanlar Kurulunda tasdik olu
nan kooper:ıtif aynı senenin E
kim ayında faaliyete başladı. 

Statüsü mucibince kooperatif 
üç mevzu üzerinde çalışır: 

ı - İstihsal: Gübre, ilaç ,.e 

saireyi temin ve ortağımı ödünç 
olarak verir. 

2 - İstihlak: Ortaj\ın mulı
t:ı.ç olduğu mısır "e saireyi ö
dünç olarak verir. 

3 - Kredi: Borç olarak p:ı
ra yardımında bulunur. 

Her sene ortak, mahsulünü 
idrak ettikçe o sene almış oldu
ğu tekmil borçları öder. 

Kooperatife ort:ık olan mua~·
)·en bir miktar sermaye yatır
mağı taahhüt eder. Her sene 
aldığı mahsulün yii11le beşini 
vermek suretiyle kooperatife 
karşı taahhüdünü yerine geti
rir. 
Kurulduğu günden bugüne 

kadar faaliyet tablosu afa
I;ıdadır: 

(Devamı 10 tın«uda) 

~)', Riıcnin iLtısatli haJatında en mühim rolü olıın ttk mahsul haline 'tim iştir. Gir alım l erin. 
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----
=-G - 6 - ..eT 

---- '\"\ - ~ - ~':.?. 

~rq -.nı - A·•·'"J.•~ --

'il !'l."t ... ~ - "'l\..\'lk, \'\ ... 'l~'I>'\ -- ' ----

Rize - İspir yolu 
Rizelilerin gerç~kleşmek üzere olan 

40 yıllık rüyası 
Hangi nizcliyi yoklasanız, 

Rize - İspir yolunun derdi 
ile dertli bulursunuz. lltesele 
basittir: Erzurumu en kısa şe
kilde denize bağlayan istika
met. İspir'clen geçen ve Rlzc
de denize ula::;an bir yoldur. Bu
nun iyi bir tarafı da arızasız ol
ması, kışın kapanmaması 'e 

sahile sevked ilccek hayvanlar 
için yollarda daima taze ot bu
lunmasıdır. Halbuki Trabzon 
yolu daha uzun. çok arızalı, kı
şın kap:ınma~ iehlikesinc m:ı
ruz olduktan ba§kn yollarda ot 
bulunmaz. Hayvan nakliyatı i
·Çin fstanbuldan kuru ot gön
dermek Ifızım gelir. Hayvanlar,, 
bu ylizrlcn yesil otun daha yük· 
sek kalorisinden \'e lezzetinden 
mahrum kalırlar, ağırlıkların. 
d:ın birkaç kilo kaybcdcrlt'r. 

yol İspire ulaşmış bulunuyor. 
Rizeliler çok memnundur. Gfı
ncyce kazası şimdiden merkeze 
bağlanmıştır. Üç sene evvel bir 
kilo Mısırın 20 kurusa nakledil
diği bu sahada şimdi her şey 
kilo başına 2, 3 kurusa taşını
yor. 

Erzurum istikametinden de
\'am eden inşaat İspire ul:ışın
ca, Erzurumla Riı.c birbirinden 
uzak dü~ürillmüs iki 5sık gibi 
birbirine kaYusacak, bu yol, her 
iki vilayet için bir can damarı 
tesirini yapacaktır. 

e 

Çı)eliade tekne iJıfolah ileri gilmis, eski bir san'aUır. Küçüklü bürüklü telımtler b:ıslt ttzgihJar. Rizeliler, Erıurumla kestir
me yoldan münasebet temin et
mek ihtiyacını duymuşlar. Meş
rutiyet devrinde İslanbulda ıs
rarlı teşebbüslerde bulunmuş
lar, nihayet Fransız Reji Jcnc
ral şirketine ihale edilen 10.000 
kilometre yolun arnsın:ı Rize • 
Erzurum yolu da katılmış ve 
Fransız şirketi tarafından etüd
Jeri yapılmıştır. 1914 harbi do
layısıyle iş geri kalmıstır. 

Rize, :ılılaki bakımdan yüksek 
bir muhittir. Burada hır

sızlığa, tasarruf hakkının kudsi
yetlnc karşı işlenmiıı suçlara az 
tesadüf edilir. Buna karsılık 
n:ımus \'e şeref duygusu pek 
Jı:ıssastır. Kısmen cehalet YÜ· 
2ünden gem vurulanıı)'an gazap 
fevcranl:ırıyle, kısmen görenek 
yüzünden işlenmiş suçlar daha 
fazladır. 

.Rizeli, ferdiyetçi bir adamdır. 
İngilizler gibi: •Evim kalem
dir• der, hayatının büyük bir 
kısmını aile içinde gt-çirir. Aile 

Rizeden, isimler 
< Rası s incide) 

C. Savcı Yardımcısı: Emer 
Çevik. 

Ağır Ceza Üyesi: :\edim Çer. 
mik. 

Sullı Yargıcı: Ahmet Taner. 
Yargıç Yardımcısı: Talilt Mı· 

sırlıoğlu. 

Sorgu Yargıcı: Mustafa Yi
ğingil. 

Ceza E\·j Müdürü: .Faik San· 
caklar. • 

icra Memuru: Avni Aksoy. 
Pazar Kaymakamı: Hüseyin 

Köseoğlu. 

Çayeli .Kaymakamı: Hüsa. 
metlin Ertem. 

Glineyce Kaymakamı: Bas:nı 
Yücer. 

Rize D. P. Başknnı: Yu!'Qf 
Köseoglu. 

Rize c. H. P. Başkanı: ıı. A. 
JI Kumb:ısarr 

Ekibimiz Rizeye 
Nasll gitti 1 

(Başı % ncide) 

nizın'E ?11,\sn. 
GİDİi.İn? 

'Dizeye kara \'e deniz YOl'll fle 
gidilebilir. Karadeniz hat.

tında llopaya kadar uıanııı 
muntazam vapur seferleri np. 
dır. Her hafta salı ve cum3rte.. 
si günleri istanbuldan saat 2f 
de kalkan aralık postalan ne 
perşembe ı:ünleri saat 24 de hı 
rekct eden sllr'at postası Rlre. 
ye gitmek için zevkli bir !eyi• 

.hat temin eder. Ayrıca, Samru 
na kadar uçak ve trenle, ora. 
dan. vapur veya kara yolu ile 
gidilmek suretiyle Rlıeye vnn· 
Jabllir; Samsundan Rizcye oto. 
bUs seferleri de 'vardır. 

da yapılmaktadır. 

bağı tok kuwellidir. Bu .:;ebep
Jedir ki aile teaanüdünü ifade 
eden soy adları, Rizede soy adı 
kanunundan çok evvel yer al
mıştır. 

İktısadi hayatımızda cıınlı bir 
rol alan Rizeliler arasında ~un· 
!arı zikredebiliriz: ' 

Armatörler: Sadıkoğulları, 
Kalkavanlar, Taviloğulları. 

Tüccar: Topçuoğulları, Kav
rakoğulları, Kazdalı Y:ıkup ve 
01'.:ulları, Hacı Yusuf :ndeler. 

Bu ııaydığımız ailelerin var
lık yekunu yüz elll milyon lira 
diye tahmin edilebilir. 

e'r1fiDt 
Rize \'ilayetinln toprak sat-

hı 3664 kilometre mu
rabbaıdır. 1950 sayımında 
nüfus 181.084 olduğuna göre 
ldlomctre murabbaına düşen 
nüfus kesafeti 49 dur. 

Rize şehri 1927 de 13.881, 
1935 de 14.il 7, 1940 da 
15.036, 1945 de 14.186, 1950 
de 15.070 nüfusa sahipti. 

Rizcde nüfusun şehirlere 

ve köylere (aksimi :5U suret
tedir: 

1 

fktısadi hayatta rolü ol:ın Rl
ıelilerden çoğu, hari(te ycrle~
miştir. Su, mektep binası gibi 
hayır işlerine bunlar birdUzi
ye yardımlarda bulunurlar. Ri· 
ıedeki Yapı - Usta Mektebi Ri
zelilerin yardımıyle meydana 
gelmi::;tir. Son günlerde de ge
çen sene kurulan lise için bir 
bina teminine te::;cbbüs edilmis 
tir. Bu maksatla girişilen teşe.b· 
büs, mevcut ortamcktebe şim
dilik bir tek paviyon ilavesidir. 
Sırası geldikçe diğer pavi)'Cn
Iar da tamamlanacaktır. 

.ifıı~ı· 

Rize 
('ay eli 
.Güne;>ce 
Pazar 

Şehirde Köylerde 

15.0iO 
i.350 
S.982 
1.9i0 

56.556 
29.718 
1%.949 
52.479 

Yekun 29.372 151.712 
Rizenin nüfusunu miitaJaa 

ederken, halktan bir kısmı
nın gurbetçi sıfatıyle h:ırlç
te yaş:ıdığını hesaba katmak 
lazımdır. Şu kadar ki çaycılı
ğın inkisarı, gmbetçiliğin a
zalmasına yol nçmıstır. 

~ 

Rizede hüküm süren bir ka· 
naat var: Söylendiğine göre 40 
sene müddet Rize • İspir yolu 
bir entrika mevzuu halinde kal
mıştır. Bir taraftan kenrlir do
lmmacılığı piyasasını nüfuzları 

allında tutmak için Rizeyi tec
rit edilmiş bir halde bulundur
mak emelini takip eden mahalli 
2orlular. dij:!er taraftan bu yo. 
tun rakibi olan ~·ollara sahip 
sahaların nüfuzlu kimseleri yo. 
lu yaptırmamak idn gayret sar
f etmişler, hatta biı· ri\'ayete gö
re para da yedirmişlerdir. 

Nihayet Cumhuriyet de\•rin
de yolun etüdü yapılmış. 120 
kllometrclik kısmın projeleri 
hazırlanrnıs. fakat tatbikat ge
ri kalınc:ı, halk galeyana gele
rek, 45 kilometrenin teı:.viyesi
ni \'e bir kısım kiiprülerini ken
di emeği 1te yapmıştır. Hususi 
idarenin halkl:ı işlıirliği yapma
ması neticede h:ılkı bedbinliğe 
scvkclmiş \'C küstürmüştür. 

Nihayet 1947 de yolun' yapıl
masına hükumetçe karar vcril
mis \'e l 10.000 lira tahsis edi
lerek işe başlanmıstır. 1945 de 
180.000, 1949 da 800.000, 1950 
de 400.000, 1951 de 800.000 lira 
tahsisi ile başlanmıstır. ŞlmOi 

1: • 

Riıcde ııanır ıcri 

<Başı 1 incide) 
bhı reyine karşı 45 bin rey at
mıştır ki bu nisbct bir rekor 
sayılabilir. 

D.P. nin bu adet üstünlüğü
ne rağmen, C.H.P. nln Riıede 
çok kuvvetli tarafdarları var
dır Eski Riı.eli ruhunun eanh 
bir timsali sayılan Mehmet ııa
taracı bunların en başında ge
lenlerden biridir. 

Mehmet ll:ıtaracı, Birinci Ci
han Harbinde ve htiltlal Har. 
binde mühim roller oynamış ve 
Atatllrk'e büyQk bir bağlılık 
göstermiştir. Ondan da çok ya. 
kınlık görmüştür. Atatürk Ri
zeye geldikçe kendisine misafir 
olmustur. E\•i hatıralarla dolu
dur. 

Mehmet Jdataracıyı bahçeler 
ortasında bulunan gilzel evinde 
ziyaret ettik. Rahatsızdı. yatağı 
içinde bağda~ kurmu$ oturu
yordu. Fakat bu h11Jinde bile 
neşesi eksik değildi, her söziln
de bir nükte vardı. Kendisini 
deşip maceralarla dolu günle
rin hatıralarını anlııttırm:ık, 

hoş bir şey olacaktı . .Fakat bu
nun için ıaman lazımdı, 2emlni 
hazırlamak icabcdiyordu. 

Eski hizmetleri hakkındnkJ 

umumi sualimize :Uchmet ııa
t:ıracı ~u ce,·abı \'erdi: 

- Ben kendi hesabıma bir 
şey yapmadım. Yalnız Atatür
kün emirlerini yerine getirdim. 



·• 

" 

Çayeli karası yaktnc1a modern bir ortaokul :binasına lı:nu511yor. O .kul lnşa:ıtı bitmek 'üzere. 

e'de 
Rizeliler, canlı, heyecanlı a-

dıımlardır. Fakat çok 5ü
kUr, bu heyecanları politika ih
tirası ve kini şeklini almı)·or. 
Partiler arasında Rizede mev
cut karşılıklı saygı, başka yer
lere örnek olacak tarzdadır. E
kibimiz, her bulunduğu meclis
te, D.P. ve C.H.P. mensupları
nın tam bir hemşerilik ve dost
luk samimiyeti .içinde birbir!e
rine sevgi gösterdiklerini gör
müştür 

1950 seçimi de Rizede her iki 
taraftan rok efendice idare e
dilmiş, siyast başarı hes.bına 
cehalet ye taassuba hiçbir taviz 
verilmemiştir. D.P. namına Os
man Kavrakoğlu, C.11.P. 'hesa· 
bına Tahsin Balla, olgun bir 
siyasi mücadele tarzından hiç 
uzaklaşmamışlardır D.P. 1950 
ser-iminde Halk Partisinin 18 

(Devamı 9 'UDcuda) 

)1 
Rize' de Jimar 

ti • 
rı 

Rize, imar hareketi bakı- " 
mıpdan geri kalmış sayı

lacak bir ·muhittir. Fakat bu
gün şehrin siması sür'aUe de 
ğişmeğe yüztutmustur. Yeni 
eserlerin biri, 600.000 liraya 
ihale edilen iskeledir. Rize. 
de, Pazar ve Çayclinde hükQ
met ve aJliye binaları yapı. 
lıyor. Riıc hastanesi .ikmal 
edilmek üzeı·edir. Çayelinde 
Süleyman fshakoğlunun yar- , 
dınııyle bir Sağlık Evi açıl· 
mıstır. (Paz:ır) Sağlık Evi i
hale edilmiştir. 

Bu hareketler arasında gö 
ze batan bir noktı vardır ki 
o da şehrin yakınında ve pl!ıj 
üzerinde yeni bir hapishane 
yapılmasıdır. Temel atma)'ll 
girişilmiş olmakla beraber, 
böyle ;•ir yerde bir hapisha
ne yapmak, Rizenin inkişafı
nı tıkamak demektir. Daha 
az kıymetli olan, daha az 3· 
yakallı bulunan bir yerde 
hapishane yapılması elbette 
daha doğrudur. 

Belli ki bu hapishane ora
da ltalmıyacak, günün birin
de ya yıkılacak, veya bin:ı 
başka bir maksaUa kullanıla
caktır. llııtinın neresinden 
dGnülo;e Urdır. Hapishane 
diye düşünülen ye.r, plajlı bir 
turistik otel yapmağa ,en mil 
sait noktadadır. Memleket
lerine bu kadar bağlı olan 
Riıe zenginlerinin bir şirket 
kurup böyle bir otel yapmağı 1 
neden akıl etmediklerine i:t
san cidden ha_ıret ediyor. 

politika hayati 

J7 - , - ı.s:e ----

Yollar Köy yolları 
• ve ıçıne 

Riıede yol !aaliyeti bir hayli 
· · ilerlemiştir. Devlet ve il yol 
tarı ,ôlarak b:ışlanan işler sür'
atle ikmal edilmektedir. Köp
rü, köy yolu ve içme suları 
inşaatında da hamleler \'ardır. 

Devlet yollan: Rize - is
pir - Erzurum yolu 90 ıncı ki· 
lometreye kadar açılmış olup 
Rize hududunu aı;mak Uıere. 
dir. İspire varmak için 30 ki
lometre kalmı5tır. 

Trabzon - Riıe - Hopa sa
hil yolunun etütleri yapılmış 
ve birçok yerlerde virajlar or
tadan kaldırılmıstır. 

İki yıl içinde biri 185, diğe· 
ri 181 ve bir tanesi de 202 met 
re uzunluğunda olmak füere 

sekiz köprünün yapılmasına baş 
lanmıştır. Bunların bir kısmı 
bilmiştir ... 

İl yollarından; Rize - Gü
neysu, Rize - Hemşin, Çaye. 
li - Kaptanpaşa yblları için 
1951 yılında 96.189 lira sarfe. 
dllmiş ve bunlardan ilk ikisi, 
yaz ve kış se)TÜsefere elveriş-

suları 
li bir duruma getirilmiş, ütün 
cüsüoün de 11 kilometrelik kıs 
mı yeniden ııçılmıghr. 1952 yı
lında her üç yol için 100 bin 
lira daha saı-Ccdilecektir. 
KÖY 
l'OLLARI 
vilayet dahilinde 45 köy yo-

lunun yapılması programa 
alınmış olup <'kserisioin gü 
zerı;:Ahları ekipler tarafından 
tesbit ve bir kısmanın t'bprıılc 
tesviyesi ikmal edilmiştır. Di
ğer bir kısmının da köprü ve 
menfetlerl yapılmaktadır. Yol 
programı üç yıl içinde .ikmal 
edilecektir. Bu yolların çoğu 
de.re yolları olup uzunlukları 
5-30 kilometre:lir. Ve her yol 
etrafında 2-25 köy bulunmak
tadır. 1951 yılında, koymnüo i.
mece ile yaptığı yardımdan bas 
ka yol ve köprülere 100 bin 
lira sarfedilmiş ve 1952 yılında 
sırf .kijy yollan için hüktlmetr 
çe 400 bin lira tahsis olunmuş. 
tur. Bu yollarda çalışmak üze
re 1951 yılında bir kamyon ile 
bir kompresör alınmıştır. 19aZ 
yılında dört kamyon, üç kGm
presör ve bir Grayder alınma
sı için ihaleler yapılmıştır. 
KÖY 

SULARI 
} 951 yılında 55 bin lira sal'o 

· Iiyle 21 köye su getirilmiş. 
tir. 1952 yılında 85 köye su 
getirmek üzere 175 bin lira sar 
fiyle bir programın tatbikma 
getilmiştir. Bu arada 1C>5 biıı 
liralık demir boru eksiltmeye 
tıkarılmıştır. 

Rizede sağhk 
Durumu 

(Başı S ncıda) 
dir. 

Hunlardan başka şehirde ·ha. 
yırsc\'Cr vatandnşlanmızın mey 
dana Getirmiş oldukları 50 ya
taklı bir çocuk yuvası mevcut
tur. Muhitin fakir ve kimsesiz 
çocuklarını barındıran bu yu
va 14 senedir .faaliyet halinde 
bulunan Çocuk Esirgeme Ku-
rumu eski idare heyeti tara.. 
fından idare edilmektedir. 

Rize dalları yer 1er portakal ve linton bahçeleri,yle kaplıdır. 
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Rizede Maarif 
lıareketleri , 

~ 

Rizede mtarif gittikçe inkisar etmektedir. Bu sene iı;inde 19 
ilkokul rı;ılmış, 14 yeni bina yapılmış, 28 okul binası tftmlr 

edilmiştir. Önümüzdeki öğretim yılına yeniden 20 okul aı;ıla· 
caktır. Şehirde ilk öğretime büyük bir önem verilmektedir. 
Şehirde 11, köylerde 155 ilkokul mevcuttur. Buna mukabll 
okulsuz köylerin ade!li 112 dlr. 1951-1952 öğrelim yılında 
ilk öğretim kadrosuna '70 öğretmen ilave edilmiştir. Diğer ta
raftan aynı ö{\retim yılında Rizcde yeni bir lise aı;ılmıştır. Ça
yeli ve Pazar ortaokulla~mda 381 öP,renci okumaktadır. nu 
okullnnn tamirine basl:ınmış olup, Çayeli ortaokulu Iı;in 25 

bin, Pazar crtaokulu iı;in de 10 bin lira harcanacaktır. Rizedc 

teknik öğretime de bilhassa ehemmiyet _verilmektedir. Şehirde 

bir Yapı Enslitü'ill, bir Erkek San'at EnstilUsU ve bir de Kız 

Orta San'at Okulu bulunmaktadır. Diğer taraftan Blçkl - Dikis 

Demircilik - Marangozluk kursları da ileri bir safhadadır. 

l'eşil lfüe: Yurdun en rolı: yağmur -yağan bu şirin kö~I sırf ye şilden örülmüş bir demet gibidir. 
Milll Eğilim çalışm:ılarında bilh3SS3 birleşmiş smıOnrın 

idaresi ve nktif metot fizcrinde durulmaktadır. Ayrıca Milli 

Eğilim MüdUrlüğU Öğretmrnler Birliği ve okullar vasıtasiyle 

halk eğitimi mevzuunu ele almıştır. Birlik s:ılonunda ve okul

larda sık sık halka müsamereler ve konferanslar verilmektedir. 
Ayrıca mUnaur:ılar tertiplenmiş. edebiy:ıt ve resim müsabaka

ları y:ıpılmıstır. 

"anh .ve sevimli bir ı 
muh!it : Rize 

Türkiye, birbirine zıd iklimleri 
bir araya getirmek b:ıkı

mından eşi olmayan bir mem· 
lekettir. Şimalle Cenup, Şarkla 
Garp arasındaki iklim tezatla
rımızın canlı bir misaline Rize
de tesadüf edersiniz. Buradaki 
yemyeşil ve çok Arııalı sa~il 
hattının manzarası; Norveç, Ir
ianda gibi Avrupaİıın en şima
linde bulunan çok yağışlı mem
leketleri andırır. lıılubllte yeti
şen insan tipi de, canlı, neşeli 
bir Şimal tipidir. Rizeli, çalış
maktan, zorlukla çarpışmaktan 
yılmaz, ı;:eı;imlnl temin için u
uk uzak yerlere gider, fakat 
tesadüf ettiği ,engeller karşısın
da azmi gevşemez, ar.a razı ol
:rnaz. Başını sokacaj:!ı evi hazır
larken, bir kuliibe, bir gecekon
du değil, yağmurlu bir iklimin 
şiddetleri !karsısında kendini 
koruyacak muhkem bir kale, ya 
şama zevkini temin edecek gü
zel bir mesken lınırlar ve et
rafına da takım takım agaçlar 
diker. 

Rizeli, halinden dalma şikfi. 
yetçidir, fakat bu halini; daima 
dah:ı iyiyi aradığına bir ıııtımet ı 
diye karŞılsmak kabcder. Hiç
bir zaman yeise düşmez. Ken- , 

<li kaderini iyileştirmek için 1 
kendi kudreti içinde ne vars:ı, 
az!lmi derecesini yapar. 
Din aliıkası 
R izede şahsıyet sahibi insan 

boldur. Durası memleketin 
kıymetli ve kudretli adam ye 
tiştirmektc en feyizli sahalarm
dan biridir. 

Geçim mücadelesinin şidde
tine rağmen 'Rizcde güler yüz 
li.l, şakadan anlar adamlara ge. 
niş olçfide tesadüf edersiniz. 
Rizede dine düşkünlük fazladır. 
Medreseler kapandıktan sonra 
dı itiz.enin muhtelif köylerinde 
medrese bilgisini yayan oc.ıklıır 
faaliyete devam etmiş, memle 
ket~ şöhret kl\.i!anan hocalar, 
yfülerce talebe yetiştinneğe de 
vam etmiştir. 

Bununla beraber Rizeliler ka
ba sofu saytlamaz. Dini ~ulisti· 
mal ;eden, kendi rcvkine veyıı 
menfaatine bakan, mürai yobaz 
tiplerlni;.ı;cll öpülecek din adam 
larından ayırmakta Rizeliler çok 
ınahirdirlcr. Burada mürai yo
baz tipi hakkında gayet hoş Jıf. 
kAyeler duyarsınız, Her füzeli 
bunlardan lıirkaç tanesini hilir, 
gayet hoş bir tarzda anlatır. 

Böyle hikayelerle mürai tipini 
teşhir etmek, dine lcarŞ"I bir 
hürmetsizlik değil, aksine ola· 
ralt bir saygı ve alaka tesirini 
yapar. Rize balkı keskin zcUsı
na rağmen mektep .nimetlerin
den umumi surette kllfl hlr na-

(Dnımı 10 uacuda) 

fRizede Spor 
Rize, bol ölçüde sporcu ye-

tiştiren bir muhittir. 1s
tanbulda oyuncu veya idare· 
ci sıratıyle mevki yapan Ri
zeliler arasında Galatasaray. 
dan Sedat Ziya, Beşiktaştan 
Nazmi Özden ve Şeref. Fe
nerbabı;eden şimdi Fener
bahçenin reisi bulnnan Riıe 
milletvekili Osman Kavrak
oğlu ve Şaban Topkan, Bey
kozdan İbrahim Kelle ve 
Şazi Tezcan, istanbulspor 
kllibilnün reisi Ali Bey var
dır. Yine eski sporcu Zeki 
Sporel Rizeli olmamakla be
raber Rize milletvekilidir. 

Rizenin her yanında <'anlı bir imir hareketi vardır. işte şehri n mamur kôljelerinden biri. 

Rizedeki faaliyetlere gelin
ce, orada üç klüp vardır. 
Bunlar Fenerbahçe, Galata
saray ve Beşiktıışın renkleri
ni taşıyor. İsimleri de Fener, 
Güneş Gençlık ve Beşiktas 
Gençliktir. Rizede bir stad
yom yapılıyor. Sahası istim
lak edilmiştir. 

Riz,ed,en 
Vali: N5.zım Üner. 
Vali Muavini: Münir Alkan. 
l.lelediye Reisi: Mucip Kemal 

yeri. 
Askerlik Şubesi Baııknnı: Ccv 

det Tunçbilek. 
Garnizon Komutanı: Necati 

Küstü. 
C. Savcısı: Tahsin Öıer. 
Ağır Ceza Reisi: Necau Bay· 

raktaroğlu. 
Defterdar V.: inayet Buda. 

yicioğlu. 

Hukuk isteri Müdürü: Erip 
Gurtay. 

Nüfus Müdürü: Hamdi .Ay
bar. 

Seferberlik Memuru: Semsi 
ÇepnL 

Emniyet lıüdürü: Yasar Ak· 
tan. 

İl Jandarma Komutanı: Al. 
bay Mustafa Doğaner. 

İç İlçe Jandarma .Komutanı: 
Yüz.başı Saım Uı;ku. 

MiHl Eğitim Müdürü: llüse· 
yin Atmaca. 

Bayındırlık ?ttüdüril: Mah
mut Nefesoğlu. 

Yollar 10. Bölge Şefi: Atıf 
Kartancioğlu. 

• Ziraat Müdiirü: Ahmet To
rosıu. 

Veteriner Müdfiril: Şevki Sey 
:han • 

Orman ltlüdürü: Hüseyin A
nkan. 

Bahçe Kültürleri lst. MUdil
rü.: Kliıını Kartal. 

isimler 1 

Sağlık Müdürü: İbrahim A· 
rın. 

Devlet Hastahanesi Ilasheki. 
mi: Fahri Eskiyerli. 

Müftü: Yusuf Karal. 
Tekel Müdürü: Behçet Koza 

CL • 

Gümrük Memuru: Hamza Sa 
buncu. 

Tekel Çay Fabrikası Müdü
rü: Asım Zihnioğlu. 

Kereste Fabrikası: Sakıb Gü 
ven. 

Noter: Sabri Bilgin. 
Tapu Sicil Muhafız.ı: Musta. 

fa Can. 
1'apu Kadastro Müdürü: Na 

ci Subay. 
P. T. T. Müdürü Vekili: II. 

Tahsin Arkan. 
Liman Başkanı: .Şefik Şener. 
Çaycılar Yardımlaşma Koope 

ratiCi Müdürü: Ahmet Morgül. 

Tarım Satış Kooperatifi Mü 
dürü: İsmail Ak. 

Ticaret Odası .Başkanı: İbra· 
him Şerifoğlu. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Baş 
kanı: Zekeriya Zihni Mahmutoğ 
lu. 

Kııılay Kurumu Bşk.: Musta 
fa Ar.iz Başar. 

Askeri Hukuk Yargıcı: Ah. 
met Salih Cebi. 

Asliye Ceza Ya;gıcı: Kadir ı lll~la t;rihinde yer almış ola n meşhur kıyafet.: Zıpka . . Min· 
Knrahııs;ınoğlu. tan - .Başlık. Horon bu ııuyafet le oynllnır. Bayraın gilnlerinde 

(Devamı 9 ancuJa) bil elbis~yl glyeıılu e sık sık rastıaru.r. 
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=:..:...:..:=...:..=:..::~-- ~" Rize' de sağlık duru~u 
Uzun süren mücode~eden 

onu 
sonra Nckatör hostohğımn 
ohndı 

Rize ili içindeki sıhhi mües
scı;eler devletin murakabesi 

altındadır. Vila)'et halkının ta
babete ve hıfzıssıhhaya k:ır~ı 

rağbeti çoktur • .Rizeli, herhan
gi bir hastalık karşısıııda has· 
tahaneye, disp:ınscre müraca
at eder. 

• 

· , b' , Yl uk. ~tlnkl · . lek . 1ı· Rızeı.ı n ı: ıurnsıyc ': ·ımscsız ~ocu ·ar ıı.;ı~ mem ·etın ıı; 
hır ycrınılc r:ı~tgdınınrycn hır yurda salup olmasıdır. Ço

cuk F..sirgımıc Ktınımunun Rize Başkanı ZekerİY:\ .Malımutoğlu, 
yalnız lıln:ı \'e tertibat itibarıyle y:ıman bir eser yaratmakla 
lrnlmamış, im yoJd:ı en mükemmel müesseselerde tesadüf edi
len in tiz~ mı, temizliği, sevgi ,.e şefkat dolu h:ı\'ayı meydan:ı 

zıctirmi~tir. ~ice kimsc~iz tocuk, bir serseri ve suçlu n:ım1edi 
diye yetişecek yerde, bu müessese snyesinde milletin ı;ok fnv
d:ılı bir \IZ\'U haline {:elm('k Ve adet:ı Samimi bir aile kucağına 
lıa\'usmak imkanını buluyor. Zekeriya .Mahmuto~lu bu isi .ken
disine d(':l edinmistir. Ortaya koyduitu teşkilat kudreti ve ç:ı. 

l lısma şe\'kl ciddcıı t:ıkdir edilıneğe layıktır. _ 

Sıhhi müessese olarak halen 
merkezde 60 yataklı bir devlet 
h:ıstahanesi, 20 yataklı nckator 
ve üç yat:ıklı verem dispanser. 
!eri me\'cuttur. İlçelerde ise 
hükOmet doktorları sağlık du· 
rumunu idare etmektedirler. 

Memleketin her tarafında ol 
duğu gibi, Rizeılc de bu yıl 
tek tük, tifo, p:ır:ıtifo, kız:ımık, 
difteri ve ~:ırbon vak':ılıırııı:ı 
tesadüf edilmiştir. 
Diğer taraftan .Ri7.cde mahal 

1i bir hastalık ol:ın nekator lle 
ciddi surette Sa\':ışılmaktadır. 
Nekator Birinci Cihan II:ırbi 
sonunda şehirde görülmüş, ne. 
reden gelditii iyice kcstirileme 
mekle beraber, .Rus işgal ordu· 
sunun amele sıfatlyle getirdi. 
ği Çinliler tarafından nakledil. 
mesi ihtimaline varılmıştır. 

Y:ılnız kırk y:ıt:ıklı olan \'e 
yirmi yat:ığı nekator dispanse
rine ayrılan hastanede bir se. 
ne içinde 1679 kişi yatmış, 138 
biiyük, 137 polıklin'ik ameliya
tı ,.e 1475 Hibor:ıtuYar ınuaye. 
nesi yapılmış, !l!.129 lı:ısı:ı mua. 
yene edilmi~tir. 
srr:u,ı İLE 
SAVAŞ 

A~Tıc:ı Trabzon Sıtma Savaş 
Başkanlığına bnğlı füze -

Pazar sanı~ şubesi me\•cuttur. 
'Şehrin 72 köyii miic:ıdcle mın· 
takası olarak kabul edilmiştir. 
Diğer taraftan sürfe sa\'a~ı mak 
sadı ile, kanallar açılmış, ba. 
t:ıklılı\l:ır kurutulmuı. :ırklar 
temiı.lettirilmi~. miihim miktar 
da D. D. T. ve petrol s:ırfcdil
nıiştir. 

.Rize<le; ıniitc\'aıi kadrosuna 
rağmen muhite pek faydalı o.. 
l:ın üç yataklı \erem savaş dis 
p:ınseri, bİ?"' doktor, bir hem. 
~ire, bir h :ı s t a b a k ı c .ı 
ile ç:ılışmakt:ıdır. Dispanser 
bir t:ır:ıftan veremlileri bulur, 
diğer taraftan onl:ırı tedavi e. 
der. Vrrem Savaş Dispanseri 
her sene muntazaman fakir has 

•• •. -· :. · -. ... - _•;'lll.· ·.ç • .,·· • • _.- .. ._ •• -··- ._-;,-•• __ ~-. ı tal.ara parasız. ilaç dağıtır, i:ıse 
yardımı yapar. 
\'E:\'İ SAGLIK 
TESİSLERİ 
Bu yıl Çayeli ilçesinde bir sağ 

lık merkezi inşaatının ikma 
line çalışılmaktadır. Aynca Pa. 
zar ilçe~inde de bir sağlık mer 
kezi binasının inş:ıs ına b:ışlan:ı 
<'aktır. 

İki senedenbcri inşa edilmek 
le olan yeni Rize Uc\•let Has
tahanesinin bu senenin sonla. 
rına doğru biteceği Ye !aaliyc. 

L:_ geçeceği tahmin edilıncktc-
lle t'ôtuk lla1.ınu•\'İn41e y:anıla rdan bir kısım nıÜl'SSeSe nıüdürii (Devamı ·3 indde) 

ile b irli.kte. --·- ---- r~ 

tt~ 

'1 YIJ 
ıl•IJ 

-.ı~muharıiıimi.ı Ahıııd Emin Y :ılnıanın kul'ağınd:ıkl çocuk ı:ize ~,'o(·uk .8akıınc\·inde itiıı:ı ile 
IJ üyütiilrn yınul:ırdan biridir. 

1·e~illikler içine ;;ömülmiiş Rize sehri. Tabiat Riıecle t~.;fa ~iizellikltr 3 ar:ıtmışlır. 

Türkir.enin çar düqyası 
Pamuk ve tütünden sonra çay. en m.ühiın 

ınahsulüınüz . v,aziyetine gelebilece,k 
ınilli 

Rıze \ '!liiYelinin hudutlarını 
geçtikten sonra yol üstün

de ~ayla atak:ılı levhalar belir
di. Bir müddet sonra da ilk çay 
fabr.ikamızın teşkil ettiği ma
mure ile k:ırşıl:ı~tık. Yepyeni 
bir illeme, Türkiyenin çay diin
yasına girmenin lıeyec:ınını 
duydum. 

Vakit ,·:ıkil Ri?c çayının pro
pag:ıııdıısını duymuştum . Çnyı
mızı umumi efkara tanıttırııı:ık 
ııı:ıksadıyle İ&tanlnıl g:ızetecile
ri :ırasında tertip edilen bir, 
.iki topl:ıntıy:ı da i~lir:ık etmiş
tim. l'akat itiraf edeyim ki bu
na rağmen ç:ıy diinyamıza kar:ı 
cahil ol:ırak girdim. Kısa za
manda orada öğrendiklerim, 
t:ıy me\'zuunıuz:ı !isinalık peyda 
etmemi mümkün kılmakla kal
madı, memleketimizde ııkıncı 
bir nıhla ç:ılışm:ık ~artıyle ne
ler yapılabileceğinin ı;ok güzel 
mis:ıllerini Rize çayının alemin
de gördiim. •Aynı umanda d:ı 
Jfüelilcrln azim ve scb:ılları \'e 
sabırlı çalışm:ılar:ı olan istid:ıt
ları karşısında saygı ,.c iftihar 
duydum. 
İşin 
Haşlangıo 

E ski Ç:ırlık z:ımaııında ,.e on-
dan sonra da bir mliddct

le.r, füzenin , B:ıtumla geniş tc
m:ısı vardı. Orada 60, 70 sene
dcnberi ç:ıy yetislirilmesi \'e 
gitgide binlerce tonluk bir is
tihsal miktarına varılması, \'a
kit vnkit Rizelilerin dikkatini 
çekmiştir. Rizcdc Mehmet Ma
t:mıcıoğlundan duyduğuma gö
re \':lktiylc natumda bulunmuş 
bir Beyaz. Rus mühendis, bazı 
denemeler :;:ıpmış, fakat :ırk:ısı 
-t:clmenıişt i r. 

KARADEN}t 

o ,, 
GUNeYCE 

ERZURU/V\ 

.Rize hudutlarını gfı~lcrtn harita 

A \'Uk:ıt Şevket Knr:ıdenizin 
b:ıb:ıs.ı Jluhisl Karadeniz, ç;ıy 
tcşebbilsünOn inklşafınd:ı akın
cı bir rol oyna~~lır. llulüsi 
K:ır:ıdcııiz, n\·uk:ıttır, fakat :ıy
nı z:ımıında Riıcnin Zira:ıt O· 
dası Reisi sıfatıylc rirn:ıt da\'a
l:ınna merak \'c alftk:ı b:ıil}a
mıştır. Çay me\'zuu dikkatini 
çekiyor. D:ıtumd:ın tohum ge-

A. 
YAZAN: 

E. Y. 
eı.:e 

tirliyor, bahçesine dikiyor. Al
dığı müs:ıit netice karşısında 
füzenin kalkınması .hes:ıbın:ı 
Jı:ırekcte ı;;cçiyor, ısrarlı tc6cb-

.. 
~NDIKLJ 

AR \ 

blislcnJe bulunuyor, Ziraat Vc
kfıleti, mütehassıs Zihni Derin'i 
Rizeyc yolluyor. :Mütehassıs iliı: 
önce bu işi ameli bulmuyor. 
Jiulüsi Karadeniz diyor ki: 

- Hayalle uğraşıyorsunuz. 

Boş )·ere bana zamanımı kay
bettiriyorsunuz. 

Fak:ıt Zihni Derin, tetkikleri
ni derinleştiriyor, bizde çay ye-

tlşcbilereğine .inı•n bağlıyor, 
bu davanın akıncısı kesiliyor ,.e 
Rizede bir kuı1arıcı dh·e telak
Jd edilmesine yol :ıı;an ·ba~:ırıla
rı lemin ediyor. 
Çay kanunu 
llazırlanıyor 

J 924 senesinde Zihni Derin, 
Batunıa gidiyor, bir miktar 

tohum :ılıyor, :Rize fidanlığında 
üretme clenemelerine başlıyor. 
neneme 1038 senesine kadar 
devam ediyor. Hakikat su ki 
Karkas dağlarının koruduğu, 

ı:ay yctiştim1e~e her cihetle 
müs:ılt ar:ııfoin yarısı Rusyad:ı, 
yarısı bizdedir. Orada 60, 70 se
nedir inkişaf eden karlı bir l
şin bizde yapılamamasına se
bep yoktur. 

Denemelerde alın:ın miisbet 
neticeler bunu teyit edince 1933 
de B:ıtumdan beş ton ç:ıy tohu
mu getiriliyor, 3788 sayılı ~ay 
kanunu h:ızırl:ın:ır:ık çay tcşki· 
lfıtı kuruluyor. K:ınun:ı göre Rl
zede 30.000 dönümlük çaylık 
kurulacaktır, beş sene müddetle 
hükumet halka parasız tohum 
veya fidan, sun'i gübre vere
cektir. 1951 yılındaki bir ~klo 
çay s:ıhası 65.000 döniime çıka
rılıyor. 

Jlir sabır 
imtihanı 

Ç:ıy uzun yıllar ömrü olan bir 
fidandır. Yaşl:ındıkça \'eri

mi artar. ı!:ıkal ilk beş yıl ço
cukluk de\'rldir. Bu esn:ıda 
mahsul vermez, b:ıkıma ihtıy:ıç 
gösterir. 
n~ sene müddet disini sıka

rak ı;oeuğu yetistirmeği göze 
almak için çok sabır ister. U
zak görii')lli olmıyan, uz:ıkça bir 

( De.\·:ını ı 11 inr.idd 
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Rize tayını ~istiyoruz 1 .. 
· - ~ --

Tekel idaresi, bugünkü usulleri kökünden deği~tirmelidir 
B ugün ı:ay meraklısı vatandaş- (Rize) g:ızetesinin 27 Ağus-

l:ırın büyük bir kısmında tos tarihli sayısında K:ıdir Kut
şu yanlış k:ı.naat var: füzede lu imzasıylc çık:ın bir makalede 
berbat bir ne\'i çay yetiştirili-,- . 
yor. Bu çay .iptidai usulle.~le ~S· , Rız• e'c;me 
!eniyor, h:ırıçtcn gelen guzelım . . lR 

(Rire çayını tanıtma ve amba
laj) mevzuund:ın yana yakıl:ı 
bahsediliyor. 

TCriznı 
ç:ıyl:ırın içine karı5tırıl:ırak bi-ı 
ze yutturuluyor. Rize, bir turizm nwrke1i h:ıline gelmek b:ı~ımından tiirh.l 

Hakikat bunun taın:ımı)lc :ık ti.irli! cazibelere sahiptir. Yemyeşil tabiat !ılemi bunun ba-
sinedir . .Hlzc c;ayl:ırı yük~ek ka- ı;ında gelir. IIarn kış, :rr.z mutedildir. Bütün ~ahil boyunca 
litcdedir. En modern usullerle, ı:üzcl !)laj yeı·leri \':trdır. P.fıntakanın insanları, hoş, neşeli, 
~inbiı· !tin? ile i;~lrnlyor .. hl'~e şahsı)·et sahibi l:imsC'lerdir. Sahil yolunun yapılması üıerine 
1

1
Y1 ntcnledrıııtkl~ b oyle . nefı1~ . buır biiyük nıeıkczlerdt;n nire \'ı.tandaş1ar, memleketi görnıeğc me-
rzzc \':lr ır ı unu ıçen ut n k ti kl .• · ·ı· ti · · d ıı· 

tiryakisi. günlerce sigarasında r:ı · c <'C<' er \'e seyy:ıh cclbı ıçın ~·ı aye er.ınıız :ırasın a ır 
t:ıd bulamaz. Hariçten bi1e ge. y:ırı5 b:ışlıy:ıc:ıktır. 
len çaylar, Rize çay fabrika~ın- Bllgün kin :nizc b~ı bakımdan ~eridedir. ins:ın hur:ıc:ıki 
da yedinci derecede diye t:ısnll otellerde temiz lıir yalak, güler l'iizlÜ bir servis, kat üzerinde 
edılen çayların ayarınd:ıdı:-. ı \'lk:ın:ıc:ık akar su buluvor. F:ık:ıt bu kadarı, i5 için değil, J.evk 

·Hunların içine bizim ç:ıyl:ırımu · lçin sey:-.h:ıt eden bir 
0

:ıdamı memnun etmeğe kafi değildir. 
karışarak h:ır~an ~luyor ,.~ b~ Rahmi Arer"in kitabında ltvsıye edildiği gibi, 40, 50 yataklık 
s~.~~cd~· umumı k:ılıtc sevıyesı liiksten uzak, temiz lıir otelle işe başlamak ,.e aile pansiyon-
yu:sc ıyor. l 1 • 1 .· k' r ll" k d Ü l işin doğru şekli, .Rizenin ne- ıırı s stcmın ın ışa e ırme o.,ru o ur. 
fis ç:ıylarını kalitesine göre ayı- Seyy:ıhl:ır her r,ittikleri yerde hatıra kabilinden öteberi 
rarak ,.e on:ı göre fiyatl:ırını alm:ığa merak ederler. Rize bu bakımdan ~imdiden çok ileri 
tesblt ederek piy:ıs:ıya çıkar- gitmiş sayılır. Mesela oyuncak halinde yapılan çocuk bcşik1e-
mak, hariçten g~len çayl:ırı d:ı rini her gören bayılıyor. Kendir dokum:ıl:ırı ,.c hasır i§leri di-
ayrıca paket Jıalınc koym:ıktır. ğer c:ı:zip hediyelik eşyayı te~kil ediyor. Yol gösterilirse, Rize-
Bu surcllc hem ç:ıy~ meraklılnrı ~ k 1. • k .. ı t · d'I' 

t·ı · . b 1 k k d 1 b de bu bakımdan ço • ge ı<:mc ıın "'". :ırı emın c ı ır. 
ne ıs 'ır ç:ıy u ara · ·a e ı :ı- -----·----·--------m!:]--
şına diişecek hiç derecesindeki • 
farkı seve seve öderler, hem de ["'."~···~-- -· -~ 
nim .ç:ıycılığı teş,·ik \'e iltifat ~

1
. · . ~ _,.,,. ~- · 

görür, yemi yeni iş imkanlarına 1 ..,--...-.: 

şidd<!tle ihtiyarı olan ç:ılışkan ~· 
Hizeliler, çay paketlemesi .,.e 
ambalajı işinde g<'çim fırnılla
n lemin ederler. 
Ç:ıy ihliy:mnın he~te biri 
Karşılanıyor 

Emebl çaylarına cehalet şek-
linde bir rağbet gö:<terile

ccği, kendi markaınız:ı iltifat 
edilmiyeceği yolunda bir dü~ün
ce, İnhisarlar idaresinin bugün
kll usulleri del?iştirmesine en
gel olm:ımalıdır, Bu gibi mese
lelerde 1orlukla çarpısıi1:ığı gö
ze alın:ık. yerli mala gün•n ya
rat mağı iş edinmek Jazıındır. 
Çay, böyle bir mücadele yap
mak İ4,'in en müsait 1emindir. 
Çünkli çay tiryakisi, Rize çayla
rının üstUn lezzetinin tadına va
racak ,.c ileri sürUlen iddianın 
do~ruluğunu derhal teslim e
decektir. 

Bugün Rlzcde Türk çay lhti
y:ıcının ancak beşte biri temin 
ediliyor. Fakat araziden lama
mıyle lsllfade olunur ve iyi ça · 
Jışılırs:ı, çay istihsalimizi bu
giinkll islihltık r:ıkamımıı olan 
sekiz yii:z tondan on iki bin to
n:ı çıkarmak nıümkündiir. 

Çayımızın böyle bir istikbali 
olduğunu gözününde tutarak, 
buna kıyıııck \'ermekte b:ışka
ların:ı karşı önrü ve örnek ro
lünü şimditlen oynam:ığa giriş
mellyiı~ 

t 

.. 

--e. 

Rhe Çay ı:abrilıa~ı. 

lfüenin hayatına a mühim mc,Ui olan Çay, fahrili :ımıda ambalaj safhasında. 


