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TONFUNK 
Radyo nüınunelcrı ile bOtQn 
Anadoluyu dolaşmaktadır 
Mcmleketımıze emsalı gelme 
)en bu fevkalfide Radyolan 
ı;:öriıp tecrube yapmadan baş. 
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8 milyon işçi, Demokrat 
Stevenson' u destekliyecek 

''1 ürk Askeriyle omuz 
" omuza savaşacagım,, 

111eı11lcket Eiseıılıoıveı·, 

iciııde 
.» 

yaşıyoı·, 

lıııı·p 

dedi 
gölgesi 

Cumhuriyetçi gazeteler de Stevenson 'u muhtelif 
şirketlerden para almakla itham ediyorlar 

Montqomery, «Türkiye tecavüz /Mareşal 
karşısında yalnız kalmıya~aktır» dedi 

1 J. adolu J./a n 

Ak b ,... 1 C ncinatti 23 - General Ei· ~amaktadır, zira başındaki hü· 

Finletter dün Adana ve Ankaraya gitti 
Yu~oslav askeri heyeti bug··n geliyor 

<< ra amıZ>> senhower dün aksam Ohio eya· kumet gecici careler, diızme şey 
· letindc Cincinatlide söylediği bir !erden ibaret bulunmaktadır.• 

Amerikahlar 
nutukta, Adlai Stc\'cnsonu ko· General Eiscnhower, Stc\•cn· 
münist tehdrdi karşısında, aşa· sonun Kore harbinden ce::ıaı·ctle 
ğılık bir korkaklıkla itham et· bahsetmekten cekindiğıni \'C bu· 
miş ~e demiştir ki: nun yerine lfıti!elcr yapmağı, 

YAZ \l\: •Bu memleket devamlı bir şe kendısini itham etmeği tercih 
Ahmet Emm YALMAN kilde bir harp bolgesi içinde )a· <De,amı Sa::; Sü: 7 Je> 

Erzurum, 21 c~liıl - Buraya ' 
on bcs kilometre uzakta 

Ilıca adlı bir nahİ) e merkezi 
'Yar. Yurt İIB\'Cierimiıi hazırla
~ an ekibimi de beraber llıca'da 
birkaç clakika mola 'erdik. nu 
~~nada lıo sohbet bir şahıs olan 
I:rıiııcanlı otelci Ya ar Ergülcr
le lakırdıya daldık. Konu up du
rurken, otelci Yaşar Erı;:üler de
di ki: 

- Biz ~imdi Amerikalılarla 
akraba olduk. Bu, tok i> i bir
ıey ... 

Amerjkalılarla ittifaktan, do t
luktan, ortaklıktan balı edildiği
tıi du> muştum. l'nkat aradaki 
nıunasebet tanının halkın clllin
de •akrabalık• di> e ifade bul
ına ı, ~cp.)cnl birşcy, pek de 
hoş .•. 

Te :ırliifun garipliğine bakın 
ki bıı ı;iiılcri dıı)ılııkton hirkac 
saat oıııa, •akraha• Amerikanın 
lif:\ imli tcnısilı hi lllr. l\lııc Ghcc 
ile E171ınımdıı karşıla tını. J~r-
2urum Valisi Cemal (,oktanın ma 
kamında, kendisinden ı:rzuru
nıa dair nıatüm:ıt aldığımız 
sırada, Amcl"İka sefirinin ı:cldJ
glni haber \erdiler. Jeğer 
l\lr. Ma :Ghcc. am undan has
la •arak, Karadcniı ahlll bO.),ın
ca otomobille bir e.):ıhat :rnp
nuş. Hopa.)a, J\ıdahnn:ı, Kıırsıı, 
Agrıya uğrama • sonra c5i) le be
raber Erzurunıa gelml . 

,., tercümanı Turhan Be) i, 
Üçıincü Ordu llliiretti i Orgcne

:\':ıhas 

HÜKUMET 
NAHAS'I 
• • 

iSTEMiYOR 
Diğer yandan GI. Ne
cip, partilerin iç işle
rine karıştlmıyacağını 

söylüyor 

Kahire, 23 - Yapılan ıslahat. 
la yeniden kurulan \"aft PartisI. 
niıı kururu u olarak gösterilen 
)lustaıa :\abasın bu sıfatı ~fısır 

lıllkilmetincc kabul edilmemesi 
üzerine V:ıftçıl::ır bugün bir top 
l::ıntı yap:ırak itıihaz edilecek hat 
tı hareketi tetkik edeceklerdir. 
Partinin bazı erkanı Nahas'ın 
sıhhi sebepler ileri sürerek isti 
fa etmesi ve kendisinin partiye 
fahri ba kan olarak .seçilmesi lik 
rini ileri sürmektedırler, 

Suylcncliğine göre, Mısır hll· 
kiımeli bu eski de,·let adamının 
prestijini koru~acak olan bu hal 
tarzına itiraz etmiyeceğini ih~as 
etmiştir. 

Ankara, 23 - Birkaç gün· 
dcnberi ücüncü Ordu mane\Ta
larını takip eden !\'ATO Km" 
\'etleri na~komutan .Muavini 
Feldmare~al Montgomery, be
raberinde Kara Kuvvetleıi Ko. 
mutanı Orgeneral Şükrü Ka· 
naUı olduğu halde yarın Erzu
rumdan şehtimiıe gelecektir. 

Montgomery, Ankarada kal· 
dııtı müddet zarrında İngiliz 
Büyük El!:iliCinin misafiri ola
caktır. 

Feldm:ırcsaı, Cumhurba~kan
lığı defteri mahsusunu imzalı
yacak, bu arada Dıs1$1eri ve 
Milli Savunma Bakanlannı zi
yaret edecek ve Genel Kurmay. 
da yapılacak toplantıda bulu· 
nacaktır. l\fontgomery, 26 Eyliıl 
sabahı Parise hareket edecektir. 

llıuuıl JluhııbCrlmlJ ,- . 
Diğer taraftan, Avrupa ye Af· 1 VERGi 

rlkada seyahat \'C tetkiklerde 
bulunan Amerikan Hava Baka
nı Finletter, Ani olarak dfin İs
tanbula, bugün ele şehrimize 
gelmiş ve kısa bir istirahaU mU· 
tcakip Adanayı gitmiştir. Fin· 
Jetler aynı glin akşam şehrimi· 
ıe dönmüştür Hava Bakanı ya
rın Milli Sa\·unma ve Genel 
Kurmay ileri gelenleri ile te

TAHSiLATI 
RTTI 

IS:"1•ıııııı... maslarda bulunduktan sonra Mali y,/m ilk altı 
aymdaki tahsilôt 
821 milyon lirayı 

buldu 

)fareşal )lontgomcry 

muhtemelen İzmire gidecektir 
:\TontgnınerJ'nin beyanatı 

Kars, 23 (A.A.) - Şehrimiz. 
de bulunan NATO Kuv\'etleri 
Başkomutan Muavini .Mareşal 
?ıtontgomery, bugün \'ali kona 
l!ında basın mensuplarını kabul 
ederek aşağıdaki beyanatta bu 

<De\·amı Sa: 5 !'ü: 3 del 

"'.fl"J' u,,, ' , .. ,,, 
Ankara, 23 - Dün 1953 yılı 

biltce inın iki milyarı gececeğinl 
bildırmiştim. Miıll sene ba~ından 
Ağustos ayı sonuna kadar ilk al 
tı aylık vergi tahsilatı da geçen 
yıllara nazaran milhım bir artış 
kaydetmiş. 1951 in ilk altı ayın. 
da 640,727,074 lira olan bu mik
tar bu mali yılın jlk aıtı a~ında 
821,796,732 liraya b:ıliğ olmuş· 
tur. 1952 ııin ilk altı aylık tahsi. 
rntı 1951 ~ılı ilk altı aylık. tahsil! 
ıından 18l.06!-l.6:i8 lira fazladır. 

--0--

Bereketli 
Yağmurlar 

ladı 
1 Yağmurun devam Yali, Amcı ika efiriyle e ini 1 J 

ı·aı Nurettin B:ıran el'i \'e beni Taft, Eisenlıo" eri c'lestekJiyen nutuklarından birini söylcl'kl'n 

nununla beraber Va!t parti.sin 
de ehemmiyetli bir zümre cıEI 

<Devamı Sa: 5 Sü: lde) ~. il. P. genel b:ışkanı İsmet İnönü Edirnede bir caddeden geçe ı·ken 
1 (~~:.~~~!~, ~!~.~~~!!~~~l 

ıskrri :uahfildc akşam .)·emeğine -----------------------

çağırdı. \ 'ali nP~in hanımının da Ka"' IDI•I 
lıaıır bulunduğu bu :>emek. cid-
den pek amimi bir h:ı\a içlnclc 
geçti 'e Erz.incaııh otelcinin 
Amerikalılaı la • akrabalıktan • 
bahsetmesinin ne kadar :>erinde 

Sam un, 
Cııınhurbaskanı 

Lübnan 
olduğunu belli etti. ..., oldu 
A si.eri :ıuatırilin, kürük s:ılon-

lanndan birinde bulundu
llumuz sırada ilk sürpriz: Ame
tikan efirfoln hanımı. türkçe 
konuşmağı i.) ice Öğn"nmlş, hem 
ele muhteşem guıelliğine pek 
Yakışan hoş \ 'e tııllı bir eda ile 
türkçe söylü}or. Herkesin ne iç
llıl'gi 1 tcdiği sonılduğu 1.aman 
ıefirc türkçe olarak dedi ki: 

Yeni Cumhurbaşkanı, maddi ·ve 
lôğvedeceğini bildirdi. General 

manevi imtiyazları 

Fuad Şahap hüku-

- Benim e§in1, rakı içmek. 
ten lıo5lanır. 

llanımite beraber türkçc dl'rsl 

Dii11yıı'du 

Palııılılık 
alan sefir de, lnglllıce ~u izaha- l~rı•sLetı• 
lı ıırı,·c etti: L • il 

meti istifa etti. 

1 

• :rürlı l111ı:ttılı1 .Aftı " 

Bcyrut, 23 - Lübnan par!~. lığına se!;mlstir. 
mentosu bugün saat 10 da fe\'· [ Ikı :ıııııetrekili müstenkif kal 
kalfıde bir toplantı yapını~ ve is· ıııışl:ınlır. 
tlfa eden eski Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığına seçilişini 
Beşare El Hurinin yerine Kamil ı müteakıp, Kamil Şamun bir nu-
Şamun'u 74 oyla Cumlıurb:ışkan mevamı Sa: 5 Sü: 2 de> 

- Yalnız rakıdan ho lanmak- . • s b • c h d • • 
la kalmt)'onım. Yemek, lçmrk Birlcşmis l\lıllctler teşkılatı· a rı e re un 
1,,ı,.; bakımından tamomı,lr nın her ay muntazaman ya:,ınla- . , 
'l'ürklrştim. Sabahlan kara 7~y- dığı a~ l~k istatıstik bfi}tenlerin· --> 

tin H peynirle yapılan Türk den hazıran. 1952 ye aıt oJ:ını?: t k•f d•td• 
kahrnltısına tiryaki oldum. 1'urk da, muhtclıf m_cmleke~)crde ,ı ev 1 e 1 1 

"mckll'rinin hr.p ine ha) ılı) 0 • h~'·at p:halılığı. n~sbcllerı ~u ~e· 
tum. Türk ·eml'!k ofratannda kıldc gostcrılmış~ır: 
lıükiim sürcn samimi. candan Gıda madde}crı: . . 
h;wa pr.k hosumn gidiyor. (1948 senesı esas lttıhaı. cdıl-

i'çiincıi Ordu Kumandanı Or- mek ."e 100 Jc değerlendırmek 
., 1 .... ıı· n 1 . k surctıyle) .. eııern nure ın aranse, )U - 1 d C t 195.,) l91 
ııek askr.rl \'r. medeni mr.ıiyetle- Avustra ya a mar ~ . ' 
tini' olgun ~ahslycllnc na,·e nl- Viyana (Avusturya) 206, Bclçı
llıak' Ülere prk zarir ,.e neşeli ka (nisan 1052) 101, S~o Paulo 
bi • s fi e rlrıll ki· ( Deumı' Sa: 5 Su: 1 de> r ınsan .•. ,c r · _

0
_ 

- Türk l'l'mcklerinln bir m:ıh
, <Devamı Sa: 5 Sü: 6 :'la> 

Bu •• n 

Kırşehir 
• 

11 "vemizi 
Veri 1oruz 

--o--
Kırşehir ilavemizi 

müvezziinizden israrla 
isteyiniz 

Çu - En - Lay 
Tehdit ediyor 

Mo ko\a 23 - Komünist Cin 
Ba,bakanı Çu • En Lay, berabe· 
rinde bulunan Çin ha\'a kuvvet 
leri komutanı Lui Ya Lov ile 
heyete mensup sekiz üye\ i Mos 
kornda bırakarak kendisi re 
kingc dönmek üzere yola çık· 
mı tır. 

Çu - En La~ 'ı Moskova ha\'a 
alanında Molotof. Mlkoyan ve 
Bıılganın ile Yi~inski teşyi et· 
mişlcrdir. 

Çu • En LaY, ucağa binmeden 
, ewel şunları söyleml~tlr: 

·Moskovada bulunduğumuz sı 
rada Rusya ile yaptığımız mü· 
him siyasi ve iktısadi müzakere 
!er muvaffakiyctıe sona. erdi. 
Rus • Çin dostluğunu baltnlamak 
istiyenlcr bunun ağır surette ce 
zasını çekeceklerdir.• 

Beyazıttaki hôdisenin mahiyeti anlaşıldı. Üç 
yerde kadın kaçırmağa teşebbüs edildi. Biga
diç'te bir gelin alayı taş yağmuruna tutuldu 
Sa11yer cinayetinin faili ola-l Karara itiraz eden savcı, bu 

~ıııelılil~ı·iıı 

Çeklcı•i rak, Sabri Çehrenin Sarıyer sa" deta asliye mahkemesine mlira
cılığınca. tevkifi talebiyle, sor· rljraat etmiştir. 
gu hakimliğine ,·erildiğini. fakat Sarıyer asliye ceza yargıçlığı \1 eı•ifecek 
hakimin me,·cut delilleri kftli 1 e Sabrinln tevkifine karar ,·er. 
görmiyerek dondurmacı Sabriyi dığinden .. Sabri dün yeniden ~·a- llıuu•' u~Juııtrlmtııl•" 
serbest bıraktığını dün bildir- knlanarak Suıtanahmet ecza \'e Ankara. 23 - Emekli Sandı-
miştik. <De\'lmı Sa: 3 Sü: 4 ,ip) ğından aylık alan emekli, dul ve 

Başb.alianın 
......., yetimlere ait 1953 )'ılı ma:ış cek

tefsire lerinin en ı:cç l ekim 1952 de 
islihk:ık sahiplerinin ellerine geç 
mesi için calışmal:ır sona ermek
tedir. Amerikadıın ı:etirilen n 
gC'çcn yıl ilk teerUbcsi yapılnn 
sayım makinelerinden bilyük fay 
dalar temin edilmiştir. 

>,; uqrayan sözleri 
Çekler maaş sııhıplcrinin bir 

an ev\·eı ellerine geçmesi için 
uçakla genel müdlirlilk memur
ları tarafından götürülecek ve 
tevzi edil ece ktlr. 

Adnan Menderes'in D.P. kongresinde <cSecim 
sathı mailine girmek üzereyiz.» 

demesine verilen môna 
Maliye Bakanlığı, emeklileri 

yakından alakatandıran bazı ma
aş meselelerini göz\)en geçirmek 

muayyen miadını bcklemiycceği- tedlr. Bu arada ile ayda bir ve
ni söylemekte, iki yıllık zirai is- rilen \'e uzun zamandanbcrı şi
tihsalin köylünün yüzünü gül- k~yeti mucip olan emekli maaş
dürdilğünü, ehramın kaidesini !arının da her ay verilmesi im
te~kil eden bu ekseriyetin sem- kAnı üzerinde durulmaktadır. Bu 
patisinden faydalanmak gerekti- hususta yakında bir krır:mı \'a-

Buıuıt l/ul'ıııbMml• 

8ABAllATri~ SÖ'Sl\IEZDES 
Ankara, 23 - 1954 seçimleri

nin daha enele alınacağı etra
fındaki bazı tahminler siy:ısl 
mahfilleri bir müddettenberl iş
gal etmekteydi. Bu iddiada bu
lunanlar, bugünkü iktidarın önü
müzdeki seçimler için 19:i4 ün <Denmı Sa: 5 Su: '1 de> rıl:ıcağı tahmin edilmektedi~ 

inOnü Trakya gezisiııdeıı 
bııgüıı döııüyoı• 

ilçelerde konuşmalar C.H.P. Genel Başkanı uğradığı 
yaparak, « Biz demokrasiye re1ım 

diye girmedik » dedi. 
soysuzlaştınlsın 

ECYET G°t)RESİ~ 
Bllıflrlııor 

Tekirdağ, 23 - C.H.P. Genci ı mıır yağıyordu. Beş aydanberi 
Başkanı İnönü ve beraberindeki· yağmur yüzü görmben Edirneli· 
!er bugün 8,10 da Edirncden ha-ı leri İnönünün geli~i ile yağan 
rcket ettiler. Karne hareket c. yağmur bir hayli sevi~dirdi. E· 
derken Edirnede hafif hafü yağ. <Devamı Sa: !i c:;il: 4 de> 

jTüccarlar,. ithalô:tın 
takyidine nıuarız 

.. . . 
f 11ö11ii'ııiiıı 

Ge%isi11deıı 

İ11tıbtılnr 
EC\'l~T GÜRESiN 

llUdlrlııo• 

Kırklareli 23 - Bugün, 
diğer günlere nisbctlc çok 
lıareketlı gecti. Bilhassa Uıun
köprüdeki tcıahUrat h3kikaten 
büyUk \'e D. P. için ders alınacak 

Ticaret Odasmm dünkü toplantısmda mahiyette idi. Samimi olarak 

liberasyon listesine yapılan müdahaleler söylüyorum, Uzunköprü halkı si
bl muhalefet liderine Trakyada 

görüşüldü hiç bir kaza bu kadar candan, 
.. . . . . . . 1 bu kadar sıcak bir karşılama 

.Hukumetın, ~eı bPst ıthal_ reh· yeti ere ~e.bl'p olmaktadır. 1 ynpmamıştır. Kadın. çoluk. eocuk 
mıne rağmen itha!Atı gayrı r~s ~kr~.dıtıf heı;a{>larında 'ö 501 yollara dökülmüştiir. İhtiyarlar 
mi ~·ol!arla kısmak. ~oluna .gıt· pesın odcme merhuriyetlnin ko- <Devamı Sa: 5 SU: 4 ie) 
mesı tıcaret mehafılınde ~ıktı· <Denmı Sa: 5 Sil: lde> 

Ticaret Oda ında dün yapılan toplabtıda 'Juhınan tüccarlar 



VATAN --------------------------------------- !?4 • 9 . 1952 ---

r HUKUK BAHiSLERi 1 

'Cezaevleri faciası: 3 

raf ayan 
• 
ınsan 

Şehir içinde dinamit 
patlatanlar 

Göztepcdc m;Jlelvekillerinden Osman Kavrak'ın kardeşi Ali 

Ahırlarda 
J5,000 

ra, Onlardan Ka\'rak i mınde bir şahsın bahçesindeki kaya parçalarını temiz. 

Ceza mahkO- r ""- h lk u 1 d b l miyetlerinin r AZAN : ı cemiyete karşı Jemek için attığı dinamitler bu civar a ının g n er en er ra-

infazındaki mak 1 • H KÇlJ 1 Mla bir vefa hat ve huzurunu kaçırmıştır. 
sat ve imklnın Bf ft VK.lJ ve sadakat 'hissi A)rtca infilakların gene ch·ar e\lerin duvarlarında ve iç 
birbiriyle tezat beklemenin faz- sıvalarında tatl:ıklıklar husule getirdiği de yapılan tetkiklerden 
halinde bulun- .._ ___ ...... ____________________ la safdıllik ola· anlaşılmıştır. ' 

duğunu evvelce söylemiştik. 19 • han cağını kabul ctmelıyiz. İnfılaklar hakkındı: gerek İç bleri Bakanlığına gerekse 
Bu tezadı )aratan sebeplerin 15 dukkfın l\lcselc, bir insanlık Kadıkoy ı~aym:ıkamlığına ve \'ılfıyete yapılan ıikl;>etlerden de 
başında hiç eUphe )Ok ki, in- lS kilise d4usı halini ~lmıştır . bir netice çıkmamıstır. 
faz mUesseselerlnln durumu 12 • medrese şu n~tlce d.e bıze açıkça gös Kadıköy 1·a~ makam1ı:ı yapılan bu şikAyetlerl gözönUne 
geliyor. 8 • kah\Chane 1 ltcrı)orl kıkcebzale\'ledrli ~ese- alarak dın:ımiti p:ıtlatan bu zata tebligat yapmışsa da bu da bir • 

BugOn Cumhuriyet Adli;}esl- 5 bodrum es • evve ce a u e ı mıli ıs-
nin elinde, bulunan 49.5 aclet 4 ahır lah prensiplerinin tam mtına- netice vermcmistlr. 
ceza infaz müessesesinin bihUk 9 cami sıyle tatbikini mlimkUn kıl- Şehrin içinde sab:ıhın erken saatlerinde ba~Jayan v~ ak§am 
kısmı eski ve köhne binalar- 9 depo maktan ziyarle."35 bin insanın geç 'aktc kadar peşi peı;inc dcyam eden bu inhl!klar bın~lardıı 
dır. Buralarda, Cumhuriyetle 8 mektep hayat ve kaderini içtımal bir \ ücuda gelen hasarlardan başka sayfiye halkını da korku ıçinde 
beraber memlekete soktuğu- 7 • karakol dha olarak düşünmemiz gerek- bırakmaktadır. Semt halkı bu sefer de Ba~bakana \'e Bhyük 
muz modern infaz anlayışına 3 • otel tiğini bize kesin şekilrle ihtar l\Iilll't Mcclısi başkanına telgraf çekmeğe karar vermislerdir. 
göre ecza çektirmek fmkfınları 3 ambar eden bir memleket meselesi ol- Ali Ka,Tak gene komuların üadelerlne göre kendine yapı. 
maalesef me\cut değildir. Hat- 3 • kı&la muştur. . . lan muracaatları gulerek karşılamakta, ıKorkmayın, hele biraz 
t1 cezadaki maksadın gözctıl- 3 Belediye binw Bu bina şartları ıçınde ve . 
mesinden vazgeçtik, buralarda 3 • hastane toplu sistemin kötülükleri ara- daha bekle;>ın•_d_e_m_e_k_te_d_ı:-_. _______ _ 
ömür çürlltmeğc mahkı1m et- 2 misafirhane sında yaşıyan insanların mAnen ' 

1 
1 • 

tiğimiz insanlara. insanlığın en :? • ardi)·e sukut etmeleri de beklenmedik Ayas of ua müzesi içki i yer enn 
t'lsit icaplarını bile temin c~e- 2 • böcekhane bir netice değildir. )' 

mi~~~~~lerinden; 1919 ~·ılında ; fa~~:rlik şubesi i!ı~il~~~~uıe:;:as~~~uk~~~kO~ Müdürü beraet etti Durumu incele iyor 
299 kişi, 1950 yılında 2.U kişi, 2 » Adalet dairesi olanlarla hafif hapse çarptırı· 
firar etmiştir. Bu netice dahi, 1 • Hususi Muhasebe bl lanların, ilk defa suç işliyen-
cezaevi olarak kullanılan mU- nası terle sabıkalılann. bUyuklerlc 
esseselerin, hUkümliıyü muha- l gazhane gençlerin ve çocukların bir nra 
faza imkAnından ne :tadar uzak 1 hamam da :raşamağa mecbur tutulma. 
bulunduğunu gostermeğe ye- 1 mandıra ları, bu sukutu hazırlıyan bel· 
ter. 1 kale llba~lı sebeplerdir. 

BugUn cezaevi olarak kulla- 1 tabakhane Cezaevlerinde. aclam 81dli-
nılan 495 binanın inşa maksat- 1 se\ kiyat koğuşu renlerin, yol kesenlerin yarat-
larını araıtıracak olursak, kar- 1 cepanellk.. tığı an'anevl bir kahramanlık 
~ıla6tığımız netice bizi ister is- Olarak inşa edilmiş binalar- havası da mevcuttur. Du gıbi 
temez ha~Tete düşürUr. Orta· dır. Bugün buralarda ömürle- kimseler kendikrini bir nevi 
lama olarak 35.000 ,·atandaşı rini geçirmeğe mecbur tuttu- mıığdur ve fedai durumunda 
barındıran bu binaların duru- ğumuz insanlara kareı. Cumhu- görmek ~e göstermek gibi ta
mu, mahkQmun varlığı. sa~Jı- riyetin kabul ettiği infaz ıihni- rarlı bir psikolojiyi mütemadi· 
Jı, hays.lyetl ve lnsanlı~ı hak· yetini tatbike imkan buluna- yen besleyip yaşatırlar. Öteki 
kmda bizde yerleşen teltıkkh•l maması §aşılacak bir netice mahk\ımlar için bu havaya in. 
aksettirmesi bakımından d:ı değıldir. Ama suç i~lcdi diye tıbak etmek de bir ıam3n me-
dikkate 6ayandır. bir insanı bu derece mcrha- selesi halini alır. Serkesllk ve 

Cczae, !erinin metsiz neticelerle karşı karşıya dik kafalılık ge~er akçe olması, 
bina durumu getirmek. medeni bir cemiyet diğer mahk\ımların da bu ha-

495 adet cezaevinin: olarak bizim sırtımıza haklka- vayı benimsemeleri, cemiyet 
ten büyük bir vebal yüklemek- nizamına karşı beslenen ı;aygı 

95 tanesi baraka tedir. Dıvarlarından rutubet hissini ister istemez ülclürUr ve 
106 harap ev sızan mahzenlerde, gUneş yOzU boylece toplu sistem, infazdnn 
32 harap hUkOmet ko- görmeden yıllarca yaeamağa beklenen salAhın tam tersine 

nağı mecbur ettiğimiz bu insanları doğru bir istikamet nlnrnk, m&-
, 25 • inşa maksadı bilin- türlü hastalıkların ve eifasız ne .. ·t sukutun mUhim bir sebc-

meyen bina illetlerin kucağına attıktan son- bini teşkil eder. Su gerçek de 

l 
göstermektedir ki, cezaevleri 
faciasının ilk \'C ehemmiyetli 
dA.vası, bina meselesini, pl6nlı 
bir istem dahilinde dUzenle· 
mektir. 
r 

Bir mUddettenberi 8 inci as· Beyoğlunda ve şehrin diğer 
l!ye ceza mahkemesinde devam kalabalık semtlerinde ayakta tı· 
etmekte olan Ax.asofya müzesi cuz fiatla içki satan dlikkftnların 
mildurU Muzaffer R:ımazanoğl11, duru mu 'ilAyetçe tekrar ince 
l\lımar ?ıiaclt ve mutemet Ke· ı lenmeğe başlamıştır. 
mal aleyhlerine açılan vazifede Bılhassa sol\ hAdiselerin ve 
ihmal davası diln ı;ona e:ml~· gece sokaklarda sarkıntılık ya· 
tir. pan kim~elMin polisçe yapılan 

Muh!lkeme sonunda, ~Iıızaffer sorııstıırmalarcln hunlorın ya şa· 
Ramazanoğlu, Maclt ve Kemal raphanelerıle, yahut da uru~ ra· 
bcraet etmislerdlr. kı satan ayak meyhanelerınde 

K 1 Ö b 
, sarhos oldukları tesblt edllml~-

ema z50 an ın tir. 

bir mektubu Bu gibl dUkktınların durum-
ları kısa zamanda tetkik edile· 
cek ve mahzurlu görülenler ka· 
pa tılaca ktır. 

Afyon nıllletvekill Kemal öz. 
çoban'dan aldığımız bir mektup· 
ta denllbor kl: 

ı 18.0.1952 tarihli gazetenizin 
sa) Ca 1, sütun 2 de Afyondaki 
e\'lmln liO)UlduCuna dair, Anka· 
ra ajansına atfen. ;} azılan haber 
doğru olmadığından aşağıdaki 
tanihln ne~rinl rica ederim: 

1 - Denim e\'in soyulmamış· 
tır. 

2 - Ne Ankara Ajansı muha· 
birine \'C ne de lıaşkalarına )'BZ 

aı:ınız ~ekilde tarafımdan bir be 
yanal \ erılmemlştlr. 

3 - Mlsafır bulundunum ev 
de köylere glsdl •im çok eski 
bır clbi e ve ş pkanın tozlarını 

Diğer taraftan dllkk~nlarında 
kadın talıştıran içkili yerler hak 
kında da kat't karara varılmış
tır. DUkkanlannda bu nevi kn· 
dın çalıştıran mlles~e~eıer her 
harta emniyet \'e mıntakaların· 
daki polis karakollarına kadın · 
ların isimlerini havi 1i leleri 
yereceklerrllr. Bu listelerin ha· 
ricinde kadın çalıştıran veyahut 
da bu kadınların yüzllnden k:ıv
ga çıkan içkili yerler derhal ka· 
p:ıtılacaktır. 

Vali Gökay Ankaraya 

gitti 
silkip balkona bıtişik pencere Vall n belediye reisi doktor 
kenarını asan hizmetçi, camı a· Fahrettln Kerım Gokay diln saat 
çık bıraktığından el uz_ııtmak SU· 15 de uçakla Ankaraya gitmiş· 
retlyle alınmış olduğunu \e o- tir. Hava alanında kendisile gö
nun yanında bulunan mantolar- rUşen arkadaşımıza Gökay seya
la, di •er kıymetli eşyalara el h:ıti hakkında Başbakana izahat 
sUrUlmemlş bulunduğunu ve 

1 
HAVA~ 

~ A '.Z 1 Y •n_;gli) 
Yr~ilkiiy lHeteoroloji lsl:ıs

lOnunun tahııılnlerine .ı:iıre 
bugiin §ehrimiz ,.e cirnrın· 
da hava çok bıılııtlu 'c a· 
ralıldı me\7li •agı&lı geçe· 
rek; riizgfirlar kmry istika· 
metinden kun rtli olarak c· 
&t!cl'klerılir. Sıcaklık dere· 
resi azalmakta deum ede· 
cekilr. 

nim şehrimizde ha\ a ı;a· 
bahleyln çok bulutlu, mü· 
teakiben aralıklı yağıtlı ger 
miş; nu. blıır kuzeyden 
kun etli olarak esmişkrdir. 

Gunun t'n ) ııksek sıcaklı· 
ğı 25, en düşiık ı;ıcaklığı 16 
santigrat olarak kaydedil· 
mi5tir. ..__""""" ___ __ 

KUÇUK HABERLER 
TÜRK KATHNI.AR nlRJ,t{ıt. 
NİN ('AJ.IŞ!\IAJ,ARI 

Türk Kadınlar Birliği İstan
bul merkezi himayesindeki iç· 
timat yardım kursu itin birliğin 
Çcmberlitaştaki merkezinde ka· 
yıtlara başlanmıştır. 

Kı\ltlSil\'A Kil.iP 
İJ'.iTJllAR ETTİ 

Üskudar Şair Ruhi sokal: 14 
numaralı e\ de oturan Salih 
Tunç, karısı ile aralarında mev· 
cut olan geçimmlıkten mUtees· 
slr olarak intihar etmek mak 
sadiyle kenrlisini S<'msipaşa sa· 
hilinden denize atmıştır. 

Salih devriyeler tarafından 
kurtarılarak Numune hastanesi
ne kaldırılmış ve tahkikata ba~ 
lanmıştır. 

KADIN YÜZÜNDEN 
BİR 1'ARAl,Al\IA 

Taksim Kireçhanc soknk 3 ntı· 
maralı evde oturan Armen Zll· 
rikyan isminde bır ~abıs. evle· 
rine gelen metresi ?ıledihanın 
kardeşi Orhanı, aralarında tı 
kan bir mUnaka~a yUzUndcn ta· 
banca ile yaralamıştır. 

Yaralı ilk yardım hastanesi· 
ne kaldırılmııı Ye sanık yakala· 
narak hakkında takibata başlan 
mıştır. 

1' ABA NCI , E!\tl,EKETI,ERE 
AiT TİCARi ADHES 
KİTAPJ,ARI 

İngiltere. Amerika, Almanya, 
Japonya, Fransa. 1tal) a, Kana· 
ela, Hollanda, hvirre. Belçika, 
İsrail, Endonezya. A \•usturya, 
Pakistan. Küba, 1 pan)a \e K"n 
yadaki tilccar, sanayici, lmıılAt· 
çı ve komısyoncuların isimlerini 
bavl l!l52 :ı ılına all adres kitap· 
tarı İstanbul Tıcaret Odasına 
gelmiş buTıınmııktadır. 

Tıcaret Oda ı, bu kitapları, 
lUccarların istifadesine arzede· 
ceğlni bildirmektedir. 

-0-hırsızın içeriye girmediğini PO· YercceRlnl ,.e sular idaresi irin 

U ,·var unun de us teshil etmı~ur. yapılacak islıkraz me•elesinı gô Du" n gece tı· cl"ıa'e 
"' rUseceğinl blldlrmlstir. o/ 1 Türk gibi 4 - Bereket wrsin meclisin Gokay Ankarııda iki glln ka· 

'E$ftEDCI ı 'f ~ I!. M A 1 Lt A K C U ~ M V E g ll t g t L t ft 
'MEIU<O:: Cah ctııı ~"'ıu .. ., ı ıek .. "'o 14 • T• •to• 4 1096 • hı.tn~J 
1 u~ ti HAK K l TA 8 t V I• $uıı.ı IS1>1AIL Al\Cl~ l\ITABt\'~ 
~ıuvtnııt Cad, ;>o ıs ı .. h ••OuJ • ı'l•karı .Cadauı ~o. ! 6 !stıne;ı! 

ikrami)eli Tasarruf Sistemi 

Dorduncü Çekili~. 

1 koml•yonlarına ait anahtarlar o lacak ve muhtemelen persembe ı.·r f~br"ıka yand 1 289 ) ıl enet bugiin, 21 ey- k dar çoktur ki Ankaradan ya· gtinü şehrimize avdet edecektır. u 
lul 1663 te Avusluryaııın 1 nıma alıp Afyona getirmeme im Gök yın bu Ankara seyahati Şişli Samanyolu sokağında Po 

en nıustahkem kalesi Uy- belediye mUdlranı ve rüesası a L' t t ı k ti ıt st · · 
1 ık , i ·• k~n bulunm3clığından yazdığı- so ımı e § r e ne a pa urı 

ur'ı fotlıctm 5t ·\ez rıazaın rasında yapılacak nakil \e ta· ze sut fabrikasında dün gece 
Kö11rülii1.ade :Fazıl Ahmet nız gibi B. l\I. M. ne ait anahtar yinlerle do alAkalı görUlmckte· yangın rıl:mıstır. İki k:ıtlı kftr. 
l1a~a kumandasındaki ordu- lar çalınmamıştır. dir. gir bir hına olan fabrikanın çl 
lanmız ~u tos ortalarında Sadece Meclisteki posta kulu· tı•ı ile dığer malzemesi tama· 
Uy,·ar ka1Jılanna gelmiş ,.e ma ait rok kUtUk bir anahtar t'"" -TAK V i M -) men yanmıştır. 
kaleyi muhasaraya ha lamış-
tı. Muhasara 0 kadar şldıletli çalınan elblscnln cebinde gitmiş ı 2ı EYJ,ÜL 1952 Türk Mikrol>iyoloji 
olmu~tu ki, Türk hücumları- tir Ç RŞ l\IBA k • b 1 

• Ay 9 _ GP:S 30-mzıR uz ongrcsı aş ıyor 
na dunnak imkansızlaşmıstı. Eski bir elbisenin dı~arıdan el RU"ll 

1868 
_ E''L""'L 11 Türk mikrobivolojl kongresi, 

Avusturyalılar te5llm olmak- t k ti ı l d " ı. u J 
uza ma. sure Y e a ınmasın an ulcRt 1371 - i\luharrem 4 26 eJ IUJ cuma günü saat 10 da. 

tan ba~ka tare bul:ım:ınııs- ibaret bir Mdlsenin bu kadar •'as~tı ..:rant Üniversite İktısat ve Hukuk Fa 
lardı. Ru ımnşlarıla Türk • 0 

askerinin kahramanlık v~ ce- bOyUtfilmesindeki maksadın, SABAH 05.47 11.42 kUltesi V. ci ders salonunda Sağ 
sareti herşeyin iistiıııde idi. memlekette asayişsizlik bulun- OGLE 12.0fi 06.00 lık ve Sosval Yardlm Bakanı Dr. 

İKİNDİ 15.30 09.2-1 Ekrem Hayri Üstündağ tarafın· 
nugün hile A\'Ushırya \ 'e duğu iddialarını takviyeye ma· AKSA•t ıs.o 1 l:! 00 dıın açılacaktır. 
l\lacarfstan cehirlerlndc fC\'· t f ld il lk .. d " ._ ., u o Uı;U as .. r ır. '"',\TSI 10.35 01.31 Bu kongrede ·Tlirkiyede cüz kalade gayret ,.e cesaretten • 
bahsedilmek istenilirse, .uy- Nitekim ayni ajansın Afyonda İMSAK 04.10 10.05 zam hastalı~ı ve mlsklnh:ınelcr • 

geceleri kimsenin sokağa tıkama hakkında, Tıb Tarihi Enstitüsü 
nr önünde bir 1'ürk gibi• makta olduğu yolundaki i!Avesi ı ouııı ... ı .. r&n4•rl1•" " 0

" we ,.. direktörli Prof. Dr. Sliheyl Ün 
darbımeseli kullanılır. de bu nahoş maksadı ifade et· """" •aN1t1', •U\r ...... ,, C.d• 'er tarafından projeksiyonlu blr 

• _______ T_f_rL_n_E_.1'i_'_T_çt __ mektedlr.• .._•_4_ıı"' .... _... ______ ....,_ .. ~ konferans da verilecektir. 

- ihtiyatı elden bırakmadan 
5izln için yapmam fmklinı olan 
her 6eYi yapacağıma eminsiniz 
)•a? 

- Evet. 
- Corinne hakkında çok ele. 

fa sizinle konusmuştuk, değil 
mi? Siz de benim kadar onun 
ıstırap cekmemesıni istersiniz? 

Belediye Reis 
Muavinliklerinde 
Değişiklikler 
:telediyedc reis muavinleri a· 

ra ında yapılan nakil ve ta,:yinl~r 
yeniden değiştirilmiştir. Oğrcn· 
dığimize göre birinci reis muı· 
vlni Suat Kutad bugıinlerde De· 
nlz Ticaret tlscsindekl hocalık 
\'azifesine başlıyacaktır. Suat 
Kutattan inhilal eden reis m•ıa· 
vinlığıne Bayındırlık Bakanlığı 
kadrosunda vazifeli mimarlar
dan llüsnll Tümcrin tayini ta· 
karrilr etmlştlr. Ancak HUsnü 
Tümer bugUnlerde Aydında bir 
vazifede bulunduğundan işe 
başlaması bıraz gecıkeccktir. 

Bu arada Necati Çıllerin maa
şı ile mlitenasip bir kadro b·ı· 
lunaınadığı ve bunun irin eski 
vazifesinde bırakılması ihtima
linden de bahsedilmektedir. 
Gökayın Ankarada bıılundu 11u 
bugOnler zarfında nakillerin ta· 
mamlanacağı kat'i olarak söylen 
mektedlr. 

lzmir limanındaki izdi

hamı önleyici tedbirler 

Denizcillk Bankası, İzmir li· 
manında antrepo klfayctsiziığin· 
den ileri gelen sıkışıklığı orta· 
dan kaldırmak maksadiyle uzun 
bir zamandır çalışmalarına de· 
\•am etmekte) dl. 

Bu defa, haber aldığımızıı gö 
re, alınan ve tatbikine başlanan 
tedlıirlı:r tesıriııl gö termeğe baş 
Inmış ve lımanda bır ferahlık 
müşahede olunmuştur. 
Alınan tedbirler meyanında, 

Gar Maritim binasının bir kıs· 
mının banka emrine verilmesi, 
lthalAt gümrüğU mıntakasıyla, 
Alsancakta ve Kordonda bazı 
cenış sahaların İzmir liman iş
letmesine \ erilmis olması zlk· 
redilmektedir. 

Banka ayrıca, İzmir limanının 
tahmil ve tahliye ihtiyacı irin 
gerekli vasıtaları da temin et· 
mek yoluna gitmiştir. --o--
Vergi 
Kaçakçılığında 

Sanık olanlar 
imal ettikleri 114,355 liralık 

ötçe li Uğınl, Silm~rbank Deri 
Ye Kundura milessesesıne, sahte 
faturalarla, başktılarından almış 
gibi göstererek satmak suretiyle 
vergi kaçakçılığı yapan Göktuna 
lAstik fabrikası sahipleri LtUfi 
Goktuna \e Ziya İyisoy'la tuc
cardan Tahsin Dönmez alcvhleri
ne açılan hileli vergi dAvasına 
dUn ikinci asliye ceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. 

Satış yaparken kullanılan sah
te faturalar Ne\'2at Aksu, Vasi•, 
Safa GUnen \'e Yani Limnidis 
isimli şahıslar tarafından veril· 
mişlir. 

Hakim, bu işde mut8\'nssıtlık 
yapan tellal Koço'yu te\·kü et· 
miştir. 

Eskiden vergi kaçakçılığına 
alt suçlar muayyen para eczaları 
ile tectiye ed ilirkcn, Gelir \'er
gisi kanunu mucibince bövle iş
ler &imdi Adliyeye intikal et
mektedir. 

Nitel.im bu davada da suçln
ların 5815 sayılı Gcl_ir vergisi 
kanunu mucibince cczal~ndırıl
maları istenmektedir. 

Bu kanun, bilindiği gibi hapi~ 
ve ağ ır para cezasını istilzıım et· 
mcktcdir. 

Bazı hususların anlasılmnsı 
için duru~ma ba$ka gUne bıra
kılmıstır. 

- Şüphesiz. 
- Şu halde içinize bazı kö- YAZAN::f FANNV NUllST CEvİREN-; 'REZZAN A.E. YALMAN . 
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Ankara·da· ve lstanhiird& 
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PARA 

335 adet 

İKRAMİYESİ 

e E' !erin \'r.rıceı 'c İntikal \'crghinl 

Bankamız Öder 

• 

tU hisler dolduğu ıaman bunu 
hatırlayınız. 

- Walter, siz beni hiç, ama 
hiç anlamamışsınız. anlaştık. Sizin uzaklaşmanızla DÖRDÜNCÜ KISnl 
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XXXVII 
- Hayır, Ray, anladım. Fa· hayatımda büyük bir boşluk 

kat şu noktada birleşemiyoruz. duydum. Size ihti)~c~m \'ar. Si
Corinnc bizim sevgimizi bilme- zinlc konusmağa. sızın yanınız
dıği mıiddetçe mesut olarak ya da dustinmcge alıştııfı. Her i· Rlchard on dört yaşına ba· 
şıyacak bir kadındır. O çok ba. şı~~dc, . al.a~ağım her kararda sarkcn, Ray, etrafında yirmi 
sit bir insandır. sızın fıkrınızJ sormağa ı:ıuhta· sekiz Cumhurreislnin ismi ya-

- E\•et cım. llnttii cocuklarıma aıt me· 
· selelC'rde bile.. Ha) atta daima zıh olan resim çerçevesini he· 

- Hayatta her istediğine na. ~anımda olmalısınız. Siz benim di)e etmisti. Bu hlidise dün gi· 
il olmuştur. Bizim dıkkat ede· !çın sadece bir dost değil, her bi gell)ordu. Fakat o uman· 
ceğimiz nokta sudur, Ray. Kim· şeyimsiniz. Muhal.kak suretle danberl Uç Cumhurreisi daha 
seye ıstırap çektirmeden se•·iş- bana geri gelmelisiniz, Ray. gelip geçmiş ve Hlchard da bu 
mek ve mesut olmak. Bunu ya. Başka tUrlü olamaz. giin yirmi bir yaşına basmıştı. 
pabllmek kolay değildir. Fakat her scyl kabul edeceğine emin- Yale Universlteslnden diploma. 
çalışacağız. Mademki ben ha· dl. Gözlerinden yaşlar boşan ı;ını da bu &ene alacaktı. Bu 
yatta sizsiz yaşıyamıyorum. bu· madan evvel Waltcr'e cevap ver hArlise Walter'i son d<'rece he
nu size itiraf etmekle kar5ınız· mek istedi. Belki de bu tarzda yecanlandırıyordu. BUtUn haya. 
da ne kadar zavallı bir hal al- sözler göylemck delilikti. Fakat tı boyunca gP.rek ı;iyasi, ızerek 
dığımı görmüyor musunuz? her &eye razı olduğunu anlat· mali işler basıırırken, hiçbir za. 

- Ben de sizsiz yasıyamam. mamasına da lmkAn yoktu. man bu kadar tellş ve heyecan 
ı.: Walter. Şu halde hiç kimseye Ray ceveb diyeceğine ve glistermemletl. 
~ ıı;tırap vermeden se~lşelim. Yal - Sevgılim. sevgilım! Affet· Walter'in göı:UnUn bebeği ıl 
ı!5 nu... ti.tiniz ve tekrar beni kabul et bi sevdiği oğlu sadece Unlver-

yordu, Rlchard gibi bir gençle 
her aile iftihar edebilirdi. Za· 
ten Waltcr'in blltUn çocukları 
çok boş ve gUzcldl. On dokuz 
~asına basmış olan lrma'nın da 
kendine mah uıı çok değl.lk bir 
glizt'lllği \'ardı. Ne anne, ne de 
baba tar.ıfına benzeml)ordu. 
Başı dimdık, vücudu incecik 
bir l:ızdı. 

Uzun bir fasıladan sonra kU
çük Arnold dünyaya gelmişti. 
O da şimdi beş yaısıncbydı. Bir 
resiınil mecmua, Corinne ile Uç 
çocuğunun me·hur bir ressam 
tarafından vapılmıs olan tablo· 
sunun resmini ~asmıştı. Ray, 
bu resimden iiç çocıığu kesmiş 
\'e kendi resim albıimUne koy 
muştu. Bu albiimde çocukların 
muhtelif yaslarda resimleri var 
dı. Richard'ın mektepli hali, 
trma'nın bir mektep mllsame· 
resinde oynadığı roldeki resmi 
de me\ cuttu Cocuklerın her 

halini o kadar iyi hlliyorc\u ki 
resme bile ihtiyaç yoktu. ÇUn
ktı Walter il~ daima onlar~an 
bahse<icrlerdi. Hele Richard, 
babasının al!zından hiç d0$mez.. 
dı Ray. bütün bunları Walter
den dinle~ e dinleye o çocuğu 
kendi e\ !Adı Jıibi sevmeğc alı&· 
mı~lı. 

- Bu çocukta öyle derin bir 
mesuliyct hissi var ki... Dahs 
yedi, sekiz ya;ında iken bile 
annesine ve kız kardeşıne kar~ı 
bir hami tavrı takınırrlı. Ona 
bir şey söylenecek olursa, hu· 
nun yapılmamasıııa imkAn yok
tur. Devlet mUesse•ell!rinde ve 
bankada bu evsafta birkaç kiSi 
olsa. işler ne gilzel yUrürdn. 

\\'alter. ol!lundan bahscdrr 
kcn daima gurur duyardı He 
le simdi Richard'ın Y;ılc'rl,.rı 
mezun olacağı sırada, nnıı lıı 

ne kadar iftihar ediyordu I>" 
likanlı her türlü sporda da mu-

(l?~i1Jti·l1 
Keyfe göre 
't·\lrum 
Ulus gazetesi, hl'rhalde dU· 

rup dururken bir reslııı 
U.) ılurup da bunu bir millet
vl'kiliııe mal etmez. Ankara 
caıldr.lerinden birinde çekil· 
mis o1an bu fotoğrafı f stan· 
bııl gaır.telerlnden b:ızılarl 
da iktibas ettiler. 

Resim, yazıldığına göre, 
milletw~klllerind<'n altı pija· 
malt, üstil ha~·deri hırkalı, 
ayağı ~ıpıtık terlikli Blngiil'e 
aittlr. Gene yazıldığına göre 
bu zat oturduğu otelden o 
kı -afetle çıkmış, Ankara 
caddrlerinden geçerek Kar
piç lokantasına ı:telmlş, ter· 
lljtlni çıkarıp çıplak aya~ını 
altına alarak ~emek yemiş. 

llıı is insanın kendi P.\iD· 
de yapılsa - ki ban hallerde 
ona da re\'az yoktur - kim
st.nin hir diyrr<'ği olmar.. Eh 
\ atandas rahatlığına fazla 
dı.i~kundıir, e\ inrlcdir, sırtl· 
na istf'r haydtri ister aaıör
neğl hırka Sl'tirir, ister pijı· 
ma ister gecetlk giyer, arı· 
ğında !ster şıp ıp ister ta· 
Jmnya b•ılıındunır, hattA evi 
mesrlA Boğazın havadar bir 
semtinde ise çıplak ayakları· 
n,ı balkonunun korkuluğuna 
dayar, psrmaklannın arasını 
Karadenlzdcn kopup gelen 
serin "11gbılan faydalındt· 
rır. Fakat şehirde gt'zmenin, 
lokantada yemek yemenill 
Adap " crkAnı yardır ki bU· 
na ria\·cttcn mlllch·ekilleıi· 
nln ılahl kcndilerlnt nreste 
tııtamamaları gerektir. 

Hen ı;an1t11\'0r11m ki JJn• 
gill, mlllch·rklli olmak dola· 
)ıSl)le l<rndinde ehlrde ye 
lokantada sırtta ha~ deri hır
ka, bacakta pijama pan•ato· 
nu, ayakta şıpıtık terllkle 
görünmek hakkını vehmet
mis olsun. Olsa olsa, bazıla· 
rında tesadüf ettiğimiz gtbl, 
deınokrasM ·her lstpd!ğtnl 
yarnhllınek· ıtlye ronımla
mı tır. r.lngiil'ıin sehlrde do· 
!aşma 'e lokantada yemek 
)eme tıdap \"e erkAnını - tıp· 
kı lol<antaıla cıtılak ıyak!&n· 
nı altına alan bir kimse gibi· 

. ayak altını almasına baskı 
~r.hep w• mlina bulmak milın· 
klln değildir. 

Fakat una lsaret etmek 
zorıında\'lı ki herkes de.~ok· 
ras~i kendi keytlne göre 
\orumlarsa demokrasi dün
)·anın t.n kiitil, en çirkin, en 
berbat rejimi haline gellr. 

J'..J.l i!..::t? ""~ı ttjimle· 
rin en &lltell, ~!1 $lrlnı. e11 
c• f~'' 1 lil". 

BlfleY değil, bu gibi ·:al· 
ter, en lylmscrlerlmlzde ~ tıe 
•Aman, demokrasi demJkra· 
si dedikleri bu mıydı':'• gibi 
bir lırperme vıır:ıtmaktadır. 

Demokrat Türklyenln caı!-
de ve lokantalannda Mlil 
bah~edllen kı)'aft.ltekl bir 
Blngiil'"· ılünya gilzeli bir 
gülp dahi tahammUl edllcbl· • 
lir tnl?... • 

Sadun G. SA \'Cl • 

ON KEIJJUEl't.E 
Dondurmacı Sabri serbest 

bırakılmıs ... 
Demek •İP• delili ipe sa· 

p:a gelmedi! ... 
TATI.lSERT 

Plaj kraliçesi annesin• 

geri verilmiyor 
Plaj kraliçesi Çağlayan Bit· 

yetişir'in annesi ~avcılığa mur•· 
caat ederek kızının Adada otu· 
ran teyzesi tararınrlan zaptedil· 
di~ini iddia etmişti. 

Öğr(lndi1!imlze göre, Çağlay~n 
reşit olduğundan teyzesi yanın· 
da kalmasında mahıur görülnıt
mi§tir. 

vaffak oluyordu. Her bakU'l'I 
dan fevkalAdo yetiem1$ sayıllr· 
dı. Yakında o da Friedlander 
bankasına girecekti. 

Diploma merasımini takip e· 
den günlerde, Waltcr, mütare
ke gilnlerinde olduğu kadar be· 
yecanlı)dı. 

- Yalnız bir şeye çok UzO· 
lüyorum, Rav. Siıin de bu dip· 
loma merasiminde bulunmanızı 
çok isterdim. Kim bilir &iz de 
ne kadar iftihar edecek ve se
vinecektlnlz. Oğlumu ~örmcni· 
zi isterdim. BUtün g~nçler ara· 
sında, diyebilırim ki en ınü· 
kemmcl o idi. 

- Annesi kim bilir ne ka 
dar iftıhar etmistır. 

- Tabii. Bu çocuğun doğdu· 
ğu andanberi her işi rast git· 
mi tir .. Ancak size söylüyorurn
Eğer dün bana orada diploma 
alan gençler arasında birisini 
srçmemi söylemiş olsnlardı. hie 
5üphesiz ki en yakışıklı, en par· 
lak ve hoş olanını, yani Ri· 
chard'ı seçerdim. 

Ray, yanınrla oturmakta olan 
\\'alter'e doıtrıı eğilip onu öptil. 
oı:tuyle iftihar ederken eocu1' 
ı:: 1 hl seviniyordu. Her halde Ri 
rhard, her sahada babasından 
-ı~ı,ıı parlak ve mükemmel bir 

kilde muvaffak olacaktı. çUn 
U Walter ,ancak burada, RO' 

( Devamı ur > f T- k. eı.u.·usı ur . ıye iş B k 
ı- - Artık yalnız !illn diye sö. tlğiniz için size minnettarım, sile mezunu olmuyor, aynı za· 

all aSJ reuh' • zil uzatmıyalım. Her hususta dedi. manda da rü$dUnü isbat edi-
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1)-ış'P~ 
TürkİJre 

Yugoslavya 
Yazan: E. T 

T ümgeneral Yaksfr'in bnflıan. 
lı ı altındı allı klşldc>n mil· 

tekkep bir Yugnsla,· askeri he. 
)eti bugün şrhrlmi7.e gell· 
lor. Heyet bugün urakln .ı\n· 
karaya hareket edecek \'e 28 Ey. 
liU~ kadar mcmll'kcllmb.dc ka· 
lac:tktır. Bu e nada muhteıır a • 
keri mile se eler r.l.}lret edile· 
tektir. 

Yugosl:w askeri hc)eti mcm. 
leketimiı.e '\'unınl tandan gcli· 
)·or. Orada kaldığı giinler :ıar. 
fında Yunan a kut mOes e clP.· 
rlnJ geımlş. ıerrfinıı :ılyaretıer 
\·erllmtıtır. Ihı 1iyafotlerd~sliy. 
lenilen nutuklarda hep Ualkan
larda sulhlin knııınmHını \'e bu. 

* lısırda Vırt Partisi için 
başkan srçimine ~alışıl· 
maktafür. * Amerlknda srçim müca· 
dele i hızlanmı tır. * Batılılar So\"yetler Rlrll· 
ğlne ;) eni cenbi notalar 
,·ermişlerdir. * Komilnlst Çin Ra~bıkn· 
nı, :'\losko,·adan memle· 
keline dönmilstilr. 

Tunusfa 
Yeni hadiseler 

ııuıı. için Tllrkiyr, Yugoslınya ve A••oclııttd Prı11 

\:unanJslan'ın birlikle ı;alışmaM Tunus, 23 - nugUn Tunusun 
•rıu undan bahsedllml tir. Mem muhtelif kesimlerinde yeniden 
lekeUml.ıde yapılacak ırmıslnr· ıcthis hareketleri patlak \crml$
dl da aynı art.unun iı.har edile- tir. Bir Frıınsıı fabrlkatörUnUn 
teli fUphesfzftlr. otomobili Grombnliıı kasabasında 

Türkiye, 'l'ugosla\ 3 o le Yuna· milliyetçi oldukları tahmin cdl
ıı.ııtan hakikaten ulhlln konın. len genç Tunuslular tarafından 
tııasından başka 1ıiç bir emel bcs taşlanmış. Sfnks, Suus ve MUk· 
lenıı 'Or. Bu kadfr glizcl bir he. min yakınlarında telefon hatları 
defte blrlcıı:mls olan üç memle· birçok noktalarda kesilml5, Tu
lretln lşblrll~i ''nıımııSlndan da. nus şehrinde Avrupalılarla ı:nc~
ha tabii nr. olabilir? Yugoı;lav ns- kOn bir apattlmana bomba alıl
keri hl',·cti memleketimb.de kal· mış ve bu hAdlsede yaralanan 4 
dığı mÜddet. sulhli korumak hu. A\•rupnlı hastaneye kalclırılmı5. 
&usundaki amııııımın kuHetlnl tır. Tebulba'<ln bir elektrik mu
\·e, kimin uırafını11111 gelirse gf'l-ı ha\'Vile mevkifi \'Ukua gelen bir 
tin, hir tarrrunı mıruı kıldı~ı· infilAk yüzUnden hasara uğra
lllıt takdltıle nırdıı mnıt:ırııa rı. , mı~tır. 
Jnek busu undnki a1mlınbln kal- --0--
tliğinl g1lrerrktlr. lfüim ı;ihi Yugoslavya ve Yunanlı-
dUıünen Yugosla,· he ·etinin yıır • 
dumuıdan iyi intilıalarla ıynJa. tanın Almanyaya ıade 
tağına şiiohemh: >oktur. . edece§i malzeme 

Yugosla\' n~kerl hcyetınılen 
ıoııra mehu~ıardan W! gazeteci. Salzgltter (Almanya) 23 (A. 
lerden mlirekkcp bir hr.yct Tür. P.) - Yugosla\'ya Ye Yunanis· 
ki e l t.lvartt edecektir. Türkh e tanın, harpten sonra tazminat o 
ile l'ul!'o la~ ·a nrasınıln sıkı bir lnrak kendilerine verilen bazı 
dostluk baıtı \"Drdır. Yaoılan 71., Alman sınai techi:ıatını bu mem 
Yaretıer bu bıfı bir kot dahn lekele geri vermeğl kabul ettik· 
)(u,.Htlendlrecektlr. \!eri bugün bildirilmiştir. 
:t'Urki~·,., Yugoslavya , e Yunanls . İadesi kar~rlaştı.rılan bu .. ma· 
llllın j blr11ıtı Hnlkanlnrda &uJ. 1 kıneler demır çclık sanayıınde 
bibı kun·etl;nmrsinl temin ede· kullanılmaktadır. İade edilecek 
tek Yunan Milli Sn\unmı na. bu makineler karıılığında Yu
lı:aıı'ının Alinada Yugosla\' hl'H!· go~lavya mamul çelik ve Yunıı· 
tı e~reflne \ ımtlıtl ılynfl'ttl' d~dl· nistan işlenmemlı demir alacak 
il ~ibl, burasını uptedll~meı tır. 
'bfr kole haline Jl'tlrr.rcktlr. 

eç dr.1·lr.tln 1 hirJl§I sıııle Jlol. 
lı:an sulhiinii kın' l'tlrnılirmrklr. 
ltalmı acak, aynı 7.llmnnda diin. 
Ya snlhilne de Jfümet edecek· 
tir. Gelen he)etln :dyarr.tlnl 
ltıemnunlnkla kar ılar 'e mlsa
~erimJıe dloş gr.ldlnlu dcrlr.. 

--0-
Blr bahçıvan servetini 

köpeğine bıraktı 

Dadham (Ma~snchus~l!t~). 23 
(A.A.) - Carlson adında \'e 82 
)'aşında bir bahçıvan, servetini 
te,kil eden 35.000 dolan La ele 
adındaki köpeğine bakılması için 
ev sahibine bırakmıştır. 

1 İstişari Asamble' de 1 

1 Türk delegesinin 
~........;..._--~Teklifleri 

Batı h lar Rusya' ya cevabi 
notalarını verdiler 

• 
J,ondrı, 23 - Dirletiik Amerlkıı, lnslllerc ve Fransa bugün, 

Almanya meselcslne dair Sovyetler Birliğinin 23 ağustos tarihli 
notıı~ını revaplıındırmışlar<!ır. Açıklandığına göre, Düyük Bri
tanya, 4 dııvlet mü:ı:akercl<'rl tertiplenmesi için Rus~·a tarafından 
ileri sUrlilen ~artları rcddrtmiş fakat, bu mağlOp devletin yeni
den hirleııtirilmesi için bir hareket programı teklif etmlEtir. 

İngiliz hiikiımeti hu konuda Kremline gönderdiği bir cevabi 
notada, şu ııoktalar Ü7.erlnde ısrar etmistlr: 

l:Icrşeyden <'wel Almr.nyada serbest seçimler yapılmalı ve 
Almanyanın bütllnünü temsil edecek bir hükümct kurulmalıdır. 
Almnnya ile aktcdilN·ek hir sulh konferansına böyle bir hUkQ
metln istirak ettlrilmesl şarttır. 

İngiliz ııotasınrl:ı Alnıanynnın lıUtlinUnc eamll serbest SC· 
ı;imler trrtiplrnmeı;i ınesrleı:inin öniimllzdekl ay 4 devlet, yani 
ingiltr'l'c, Amerika, F'"nn-;a ve Rusya aı asında milzakeresi teklif 
edilmlstir. Notada şunlar ilave edilmi~tir: 

• Dl~er herhangi bir usul dikte ettirilmiş bir sulh muahede
si, Alman ınlll~tine kar~ı lılr hakaret olur.• 

inglıtere He hlı ilkte Amerika \'e Fransa da, Sovyetlere me
tin itibariyle 4'>$1t notaları göndermişlerdir. Datıiı devletlerin bu 
notaları, 23 nğuslo!i tarihli Sovyet notasıylc ileri sUrlilen tcklü· 
!ere ce\'ap tefkil etmektedir. 

Korede müthiş 
Hava akmlan 
Devam ediyor 

. 
lran, Irak 
Hududuna 
Asker yığıyor 

Auoe<attıf T'r•u Anadolu AJıınıı 

Seoul 23 - l\liitıefik uçakları Tahran 23 - 3 toptu b:ıtar-
dlln get'e kuzey Koredeki lkmııl yası, Irak yakınındaki Kuı1stan 
merkezlerine son allı ayın en J petrol bölge inde Alıwaz'n h \ 
~lddetll akınlarını yapnıı§lardır. rckct etmiştir. Sa\"Unma Bakan 

Kuzey Korede komünist cep· lı~ı tarafından C'mredilen bu ted 
hesine doğru hareket halinde bu bir ordu mUCettiGI General 
lunan 16-0 nakliye kamyonu ta- .Marjalatl'nln bu bölgede yaptıgı 
mnmile tahrip edilmiştir. teftiş seyahatiyle alllkahdır. 

Bu ı;abah ~afakla ı;ona eren General bu teftiş neticcsind.c I· 
on 24 saatlik de\·re içinde milt- r?k hu_d,~~unda askeri te.dbırle· 

te!ik kuvvetleri karada komu· rın lak\J) esi IOzumuna kail ol
nlsllcrin cephenin muhtelif ke· muştur. 
simlcrinde yaptıkları 20 hücu· Amerikan \'e lngiliı notaları· 
mu muvaltakiyetle pilskürtmı.iş· na bugiin ccl'ap 'erlil'cek 
!erdir. Tahr:ın 23 (A.A.) - İyi ha-

ber alan bir kaynaktan öğrenil 

Orduda Maliye 
Sın ıfı ihdas 
~dilecek 

lfuıuit Utıın~(rlmttıfHO 

eliğine göl"C İngiliz • Amerikan 
notasına yarın vereceği cevapta 
Başbakan Musaddık, muayyen 
bir mUhlct içinde muvafık bir 
cevap alamadığı takdirde hükü· 
metinin gorll~melere devnmı fay 
da5ıı snyacnğını tıısrih edecek
Ur. Ccvnbın metninıle ·ıııya~t 
mllrııısebctlerin kesllmesf. l~bi 
rinln bulunmadığı bildirilmek· 
tedir. 

-o--
ltalya ve Almanya 

Ba bakanlarının 

.l nadolu .lfa111t 

Strasbourg 23 - Türk dele· 
gesi Osmıın Kapan-l'nin sunduğu 
harp halinde çocukların korun· 
nıası hakkındaki takrir yetkili 
komisyonda son derece müsait 
b)r şeklide karşılanmıştır. 

İstişarl asambledeki TUrk Jc 
!egesine göre, dünya ve A\·rupa 
siyası durumu k:ırarsıı:dır. Hah 
hazır tehlikeleri sezen \'e ldrAk 
eden A \'rupa memleketleri muh 
temel bir tecavüze karşı koya 
bilmek için Sa\'Unma ı:Uçlerlnl 
arttırma yolunda gerekil tedbir· 
lerl almaktadırlar. Bununla be
raber UçüncU dUnya harbinde, 
atom bombası kullanıldığı tak· 
dirde bütün A Htıpa medeniye· 
ti toptan yok olabilir. Modern 
harbin yeni şartları ltlnrte si\'ll 
halk askerlerden daha vahim leh 
ilkeler karşısınrla bulunmakta· 
ılır. Tiöyle bir hıırp wkuunda 
mtitecııviıln gayesi taarruz etti 
ği memleketlerin iktısarliyatını 
felce uğratmak, halkın mAncvl· 
yatını kırmak ve bllllln sh'll ha 
yatta panik yaratmak olacaktır 
nu &artlar dahilinde devletlere 
dlişen vazife bllhn a çocukları 
harp tehlikelerinden korumak J. 
çln gerekli tedbirleri almaktır. 
Ancak bu şekilde hRrcket etmek 
surctlyledir ki, hlikOmetler gele· 
cek nesillere karşı vaıifelcrlnl 
Ha etmiş olacaklardır. llııttfı 
muhariplerin çocuklıırını emni· 
yetıe hl sctmelerl onların ml 
neviyot ,.e şevkini kll\'\etlendl 
recektlr. :ııemlııketleri işgal C· 
dilse hile çocuklarının dllşman 
eline dllsP.rek belki de rehine O· 
Jnrak kullanılnııyacaklarınllan 
emin olacaklardır. 

Avrupa konseyi bu mııksatla 
milşterek bir harekete geçme 
ildir. 

-o-

Kral Faruk' un 
Gözdesi, kalbim 
Boş, diyor 

Uum•• lltıhıthlrlmudtıt 

Ankara, 23 - Bir rnUddt>tten
beri ~ehrimlzde bulunan Mısır 
eski Kralı Faruk'un gözdelerln
rlcn meşhur rakkase Semlra 
Aınd hııgLln Gar gazinosundıı hir 
basın toplantısı yapmııtır. Senıi · 
ra Azad altı yıl lince Mısırdn 
Dolls gazinosunda oynarken Kral 
Faruk'un kenrlisinl ilk olarak 
orada gürrlllğllnil anlattıktan son 
ra ezcümle dedi ki: 

•- O gilndcn sonra Kral sa
rayının daimi rakkueleri arası
na katıldım. Zaten Kral dansa 
ve eğlenceye bitkin \'e ba)·ran-

görüşmesi dı. • 
Du sırada Semlra Aıad'ıı içki 

talip 
Liselerin mezun vermemesi bu hale sebep oldu. 

Fakültelere imtihansız talebe alınacak 
İstanbul Üniversitesine bağlı 

fakülte ve yilksel okullara tale
be kaydına devam edılmektedlr. 
Bu sene liseler normal olarak 
me:ıun vermediği için Üniversi
teye müracaatlar çok azalmıstır. 
Hattô hu hususta, devlet olgun
luk imtihanını \'ermemiş olanla
rın da Üniversiteye ııltnaca~ı. 
geçen sene ilk defa tathlk edil
miş bulunan (test} usulüne mil· 
racaat edilmlycceği yolunda bir 
takım havadisler ortaya t'ıkmıs
tır. 

Bu vaziyet ku&ısındı okuyu. 
cularımm aydınlatmak maksa 
dıyle Ünh·erııite genel sekreter
liğiyle temas ettik; aldığımız ma
JQmat ıudur: 

•- Fakültelere müracaatlar 
azdır. Geçen seneki gUnde \asa ti 
60 • 90 müracaata karşılık bu 
sene en çok rağbet gören fakUl
teye 10 • 15 kişiyi geçmiyor. Bu· 

na sebep, füelerin 12 seneye tık
mUı \'C bu ı;ene normal olarak 
meıun \eritmemesidir. 

Olgunluk imtihanını \•ermemi& 
olanların do kabul edileceği ta
mamen asılsızdır. Zira bu bir 
yönetmelik lei olup, 10 • 111 giln 
içinde yönetmeliğin tAdiline im
kAn olmadığı gibi bahis mevzuu 
da değildir. 

Gecen sene oldu~u gibi bu se
ne de Edebiyat Fakültesinin 
muhtelif btilUmlerine 1000. Hu
kuka 600. lktısata 500, Tıba 
300, Fen FakUltetine 650. Orma
na 60. Ecztı.cı okuluna 60. Diş 
TababC'ti okuluna ise 60 öğrenci 
alınacaktır. Müracaatlar. tesbit 
edılen mlkterdnn fazla olursa bu 
sene de (test) usulil tatbik edi
lecektir. Yalnız kayıtların gidi$! 
ne bııkılncak olursa, yilnız Diş
çi ve Ecıııcı okullarında test 
usulünün tatbik edileceği ihti
mal dahilindedir. 

<uruluyor 
İbrahim Ethem Ulagay Kimya 

e\i Türk Anonim f: irketi tarafın 
dtın Topkapı dısında bfiyUk bir 
kimye\I müstahurat fabrikası 
kurulmasına başlanmış, fabrika
nın temel atma rl?sml C\"Velkl 
gün Sağlık ve İçtimaı Yardım 
Bakanı Ekrem Hayri OstUnda
ğın ve birtok davetlilerin huzu
rlle yapılmıştır. 
İbrahim Ethem Kimyaevi fs. 

tanbulun en eski kimye\'I mad
de müessesesidir. Yarım asır 
evvel sadece ampul !maille ise 
başlamış. sonraları vitaminler, 
hormonlar, kon yapıcı !IAçlar ve 
saire imalini çalışma sahat.ına 
almıştır. l\lüessesede 5 müte
hassıs doktor, 5 mühendis, 250 
kişilik memur ve ifçi rahsmak
tadır. Yeni fabrika ile çahfma 
Eahası genişletilecektir. 

Fabrika 2,5 milyon liraya 
malolacaktır. Bunun blr butulı; 
mllyonu Marshall yardımından 
temin edilmiştir. Yeni müessese, 
bugünkü 4 milyon kutuluk is
tihsali dört misline çıkarabile
cektir. Bu suretle ~imdi yapıl
makta olan ihracat geni§leüle
bllecektir. 

Cumhurbaşkanı 

6 Ekimde 
Aıinaya gidecek 

A.ıllııra d/a~n 

Batı Almanyada Rus 

Yarbayı yakalandı 
Bad Orb (Almanya), 2a (A. 

l>.) - Batı Alm:ın~a federal hu
dut polisi, manl'vra yapılan ya. 
&ak bölgede yak:ıladığı bir Sov
~et yarbayı ile şoförünü Amerl· 
11an as{<ert makamlarına teslim 

Axel Carlson'un vasiyetname
sinde bctirttlğlne görr, varisle
rine kasden hiç bir 5cy terket
medllıini, çünkil son 40 sene 
içinde onları hiç görmediAini, 
hayatının son 6 senesi içinde 
kenqisinin en sadık arklirll\sının 
Lassie olduğunu bclirtmistir. 

Ankara, 23 - llaber aldığımn 
ııöre Milli Sa\'unma Bakanlığı, 

orduda bir l\Ialiyr. sınıfının ih 
dasına karar vermiştir. Böylece 
ordunun bUtUn rn:ılt l~lerl bu sı
nıf tarafından tedvir edilecektir. 
Bu hususta .Mllll SB\'unm:ı Bakan 
lığındakl çalısmatar ilctilemek
tedir. 

Dilindiğl gibi, şimdiye kadar 
ordunun maliye işleriyle Yüksek 
Levazım okulundan mezun olan
lar meşgul oluyordu. Bakanlık 
artan milli savunma ihtiyaçları
nı gözönüne alarak böyle bir 111· 

nı!ın ihdasına lüzum görmüşliir. 

Bonn 23 (A.A.) - Bugün 
öl:lcdcn sonra Federal Almanya ikram edildi. Rakkase reddede-ı 

rek dedi ki: 

Ankara, 23 - Cumhurbıı 'kanı 
CelAl l31lyar, 26 ey!Ulde doğu se
yahatine tıkacak \'e bu seyahat 
bir hafta kadar devam edect>k
tir. Cumhurbaşkanının bılhassa 
doğuda yeni kalkınma faaliyet
leriyle me~gul olacaıtı. bu arada 
askeri erkAnla da gorüşmelerde 
bulunacağı söylenmektedir. 

etmiş fi': 
.,_. ______________________________________ ............ 

YENi SABAH 

UZATll,AN 
ZEvtfN DALI 

1·enl Sabah Ba baka:ıın An. 
karaili Demokrat Parti kon. 
ltdindrkl nutku ile muhalif. 
l~rine adeta bir :ıl')1ln ılalı 
Utattılını söyliiyor 't1 diyor 
ki: 

tbiz sl~ast partiler san· 
dalye hırsından vnı.gcçmek 
\ t\ ıklidarı sadece memlekete 
hizmet için bir fırsat saymak 
Zihni) etine mani olmak ~olu
nu tutarlarsa, yurdumuz için bu 
büyük bir inkılAp \e hakika. 
ten mesut bir i5tlhale olur. 

Bu ~eni ııhnivet \'e telAkkl
nin '" ~ı altında, muhalefc
tın dürust \'e kanun terçevesL 
ıçinde faaliyetini ~üriltmesl, 
takviye ~e te~çi edilmeğe de
ğer. Esasen muhalefetsiz bir 
dtmoktui ta~avvuru bıle )ta. 

bil olmıyan bir haldir.~ 

li0RRIYET 

KUR'AN ÇOK l\IUKADOES 
BİR KİTAPTIR 

Sedat Slmın1. bazı oktı)'ll• 
tularındııt ııııtı!ı mrktuplnr 
ınnnuebetlyle diyor ki: 

Bence Kur'an dünyanın 
en mukaddes kitabıdır. Bu 
kıtap o. kadar mukadde~tir 
ki ben şahsan onun en ufak 

ek lde dahi olsa, mahkeme· 
!erde elden ele dOlaııp hır. 
Jlalanma~ına \ e bu arada bil· 
tan da )alan ~ere )emın et
ıtek \e ona d basmak :ıorun. 
da kalacaklara Alet olmasına 
tahammül edemem Kaldı ki 
<li~er mukaddl"S kltn!llarn ina 
n;ın mılletlrrd<? dr ne incit. 
"~ d" 'fcHııt mııhkenu•ıcrin 
"J.,J le rı · ~ll'"'i ıırııq•nn bir 
n; t1 • lb .ıt,•,•mııktıın dalma 
li••'. tııı•ıln\•ı 'ıır 

\"'rı t• nı dil lince ll!>dır 

'ki r• ·, "''~·ımı11n ubah neş. 
rı: ııthrınd~ mukaddes tıta· 

.. , t t \ 
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bımızdan yapılan kıraatleri 
de yersız bulmaktayım. Unut 
mamak IAzımdır ki, sabahın 
o erkt'n saatleri, vatandaEların 
temizlik saatleridir. Bu saat
lerde komşumuzun radyosun 

dan tafan kur'an &esleri ara-
sında, sorarım ~lılere Ubah 
temııliğlni tam bir huıur i
tinde yapabiliyor musunuz? 

l\Iekteplerdc Kur'an oku· 
tulması bahsine gelince: Llik 
bir devlet haysiyetlle mektep 
lerimize din dersleri konulma 
sının da hararetli bir tarafla. 
rı değilim. 

G!inUI arzu ediyor ki her 
MUtlllman baba kendi eocu. 
ğuna ben im bah:ımın yaptığı 
nı )tpsın \e ona din l:ıllızi ini 
aU' Wiz olarak v r&ln. Bu !fi 
de\ tetten beklemlyellm. Bu 
b zim \ icdanlarımızın i•ldlr. 

COMHORIYET 

HU DA nlR 
Tl'RI,0 Ü 
Doğan Nadi ~azıyor : 
•.Sevsinler, Ankarada bir 

millet\•eklli bacağına pijama· 
sının pantalonunu, ayaklarına 
şıpıtık terliklerini geçirml§; 
tıpı& tıpıı yürüyerek Kerpiç 
lokantasına ,ıtmiş, şapur ~u
pur ietihıılı bir yemek yemiş. 
Hatta ialibı lokantada ceke· 
tini de rıkarmı~. 

Afı.vrl feker olsun. Elbette 
yer. Yrr de üstellk. size bir 
de diskur gt'çt'r! •Bu aziz. bu 
mııkııddeıı yurt bitim ~\·imiz:
tlir. insıın e\•inde nıml isterse 
nylP dolaşır• 

Z11tcn. doğrusu, biz.im 
demoktUi mııu d!5ndil Hani. 
ne nl eUtıe ytrun o tadı ,.e. 
rlrmi ! 

'-... 
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Başbakanlıgının bulunduğu Seha •- İı:ki içince canım hemen 
umbourg sarayında Başbakan 
Adenaucr \'e itaı,·a Bacbakanı dans etmek istiyor.• Ve ı;oııra 

" ~ iltl\'C etti: 
De Gaspcri bir s:ıat suren ikinci •- Çok seneler evvel !ışık ol-
bir görü~me yapmışlardır. muştum, ama eimdi kalbim boş. 

Bu Riirliliıneden sonra beyanat. Mısırda dons mektebinden me· 
ta bulunan Ve Gasperl, bütiln :ı:un oldum. ııayottn en çok sev
.Avrupa meseleleri hakkında fc. dlğim dans etmektir.• 
deral hükllmct ba5knnı ile tam nakkase kalbinin boş olduğu
matabakat halinde bulunduğunu nu söyleyint'e bir gar.etecl de he· 
\e bu mutabakatın, eskiden ol· men doldurabileceğini söyledı . 
duğu gibi iki hükumetin müşte- Jlakkase en far.la gazetecilerden 
r<'k politikasında belireceğini ,.e oııktan korktuğunu ilh'c etti 
söylemiştir· -o--

--0- Irak Kralı Fayıal 

Eden Avusturyaya gitti lngilterede 

Viyana, 23 (A.A.) - 1n •iltc- Londrıı. 23 (A.P.) - Devletin 
re Dış İşleri Bakanı Eden, 3 gün misafiri ı;ıfatıyh! kısa bir tlva
lUk rcsmt bir :z.iyarctte bulunmak ret itin bugün f ngiltl?reye ı;elcn 
üzere bugün llğlcden sonrıı Yu· Irakın 17 yasındaki ı;enç Kr;ılı 
goııla\yndan Vlyııııayn gelmiştir. Faysal ır. ile dayısı Kral Nnibl 

Eden, K:ırintiy:ı \'C Styrla'da- Emir Abdlilllah, hugUn İngiliz 
ki İngiliz: işgal bölgelerini z.ly:ı-ı· JıiikOnıeti tarııfındıın tcrtiplr.ncıı 
ret içın Anıstury:ıdakl ikameti- bir öğle zlyafctindo nğırlanmlş• 
ni 48 saat ur.atacaktır. lardır. 

Bu Ak~am Geren sene şehrimizde bUyükı 
mu\·affakb etler kazanan 1 

MELEK «GELiNiN BABASI» 

Sinemasında ~aheterlnln ikinci ve son kısmı 

TEMEL T A·S 1 
(Father'ıı Lıttle Divident) 

Baş ıtollerde: 
ELİZABF.T TAYI.OR - :uiRN,\ LO\' - SI'E:SCER TRı\CY 

Ayrıca: Pathe, En son dünya haberleri. 
M. G. M. Filmidir. 

HOS MEMO-
"4M.+141W Nli.fİ~ 
8cll .4NAS/NA 
kU~.f'!GTr/.t' ~~ 
YG k'.4.4>/J'/N/N 
SOYUNU SO.Db, 
NU bÖVMG

f"..r--'\. YE" k'4~k'T/.~ • 

Diğer taraftan ekim başların-

ll~~~~~~iJra~ıft;~~l,ı,1~·~~~11 • da Ankaraya dönC'cek olan C•· Hıl Bayar fl ekimde Atına seya-
hatine çıkacaktır. 

Cerrahpaıa bastancti \etem pa,iyonundan çıkarılan hastalar 

Ceı·ı·aJıı•nşo 

4 lıasta 

llasıa11esi11deıı 

ç ı~oı·ıldı 
Dün geç vakit Sağlık Müdürlüğüno müracaat eden 

veremliler, hastanenin defterini de yanlarına aldık

larından polise müracaat edildi 

E\'Velki gece Cerrahpafa hu. kim oldul!unu sormuşlar, ondan 
tanesınden tllburcıı edilen dört sonra da mtinakaşaya b şlamıs
\ eremli, dün Sağlık l\Iüdüılil- !ardır. Bu arada ha!tahaneden 
ğlinc &elerek htıdise çıkarmıilar. gızll olarak kaçırıp getirdikleri 
dır. protokol defterinin de ne ~ekllde 

Ellerinde hastahanenin hasta oradan alındığı tahkik edılınl&· 
defteri de bulunan Kemal Demir tir. 
ba:ı. Ömer Timinci, Mehmet Te- Keyfiyet polise haber verllmls 
kcoğlu \'e Şakir Azık ismindeki \ e dört hasta. polis ''uıttısile 
bu dort hasta. dün öğleden son· Sağlık Hidürlüğünden tıkarıl
ra Sağlık lllüdürlüğUne gelerek mı•lardır. 
tekrar hastahaneye yatmak istc. 1 HAdiseden sonra kendlo;ile gö 
diklerini Sağlık l\IUdür mua\•lnf. rü tUl!Umüı Sa!!lık , ınıınr mua. 
ne bildirmlşlerdır. l\lildtir mua· vlnı Zckı Bergin sunbrı sfiyJe. 
\•ini kendilerine b.\•ka bir hasta mi Ur. 
nede yer bulacağını s6ylcmış eCcrrahpaşa hastanesinde çıkar 

Amasyada çimento 

fabrikası lcurulacak 

Amasya 23 - Amas:r ada kuru
lacak şeker fabrikasının hazır
lıkları hızla de\•am etmektedır. 
Halkımmn daha mlıreffeh bir 
haya tı: kavuşması için Amasya· 
mızda bir de çimento fabrik • 
sının kurulmasının faydalı ola· 
cağı dUşUnülerck Çorumu ziyıı
ret eden Cumhurbaşkanı CeUl 
Bayara keyfiyet bildirilmiş ve 
mll~ait ee\·ap alınmıştır. Bu dil
~iinceyi tnhakkuk ettirmek üze· 
re hemen harekele geçllmi~tir. 
Kurulacak tlmento fabrikasının 
yarı $ermavesi halk tarafından, 
varısı da Sana~I Kalkınma Ban 
kası tarafından temin edılecek· 
tir. Bu tescbbüsün bir An e\'\'el 
tahakkuku için milleh•ekilleri
miz tarafından halka bir beyan
name yayınlanmıştır. htiriıkin 
tahminin fevkinde olacağı umul 
'llaktadır. 

fakat hastalar bu iefer de hep. dıkları huzursuzluktan dolayı ledller. Bu arzuları is'ef edılme
slnin bir yerde yatmalarını te· haklarında disiplin cezası veri- yine& de bağırıp rağırmağa ve 
ınin etliği takdirde bu teklifi ka len 'bu dört hasta müdilrluğü- •Sizi ~aıetclerc vereceğlu ıtına 
bul edebileceklerini ifade etmis- milte hastahane defterini ~ıtllce rile t~hdit etme~e basladılar. 
lerdiı-. Bu sırada bir is için ora· alarak muracaat etmişlerdir. Ken HACll&eyo Şehir Meclisi üycle· 
da bulunan eehlr meeli~i ü~ ele dılerine nktin geç olmasına rağ rinden Bay Murat Gilden de mut 
rinden Murat Günden!n, binlercP men yer temin edilip yatırılacak tali oldu. 
ntandaşın dışarıda sıra bekler. farı tarafımdan bildirildiği hal· Keyfiyet bundan ibarettir. Bu 
ken krndilerinin bu fl'kilde bir de,. bu sefer de, birbirlerinden arada Cerrahpasa hastanesinde 
talepte bulunmalarının dollrıı ol a~Tılmıyacaklarını, ancak toplu diln gece cereyan eden hAdlse 
mıyacağını söylemesine sinirle· bir odada yatmaları kabil olur. hakkında da takıbat yapılmakta
ncn haftalar, e\•vr.IA kendisinin sa bunu kahul edeceklerini söy' dır.ıı 
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Kırşehir ve Türk 
edebiyatı 

r -, on UçUncü 
ve on dör 

düncli yliz yıl 
larda Batı (). 
ğuz lehçesi· 
le Anadoludıı 
kurul· 
ma)a ba~lı· 
yan Türk e· 
debiya
tında Kır· 

şehrin bliylik 
bir ehemmi· 
.l eti 'iardır. 

Kırıehir, aruıla meydana gelen Türk divan ede

biyatının kurulu1 devrinde, bu edebiyatın mü

him merkez:lerinden biri olmakla kalmamıı, 

dini ve faik halk edebiyatının da bir feyiz: 

kaynağı olmuştu. 

'----- \'AZAN: 
pirim 

AfJdiilfJôki Gölpıııarlı l\Ju a') a. 
gibi canlı ımaj
larla devrini ve 

men up olduğu ıümrenin, dev 
rindeki hususiyetlerini akset· 
lirlrkcn 

On lıcüncü yüz yılda Selı;uk 
İmparatorluğuna karşı ayakla
nan Babalılar, İmparatorluğun 
devşirme ordusunun yardımile 
\'e zorla yatıştırılmış, iki üc 
yaşındaki çocuklardan başka 

bu isyana katılan göçebe Türk 
menlerle köylülerden dört bin 
kadar adam kılıçtan geçirilmiş, 
Baba 1shak'ı bir peygamber, 
bir mehdi tanıyan bu ıUmrenin 
arta kalanları, etrafa yayılmı~ 
tı. Doğudan gelip bir müddet 
Amasyada bulunan ,.e kardeşi 
Menteş'in, ihtimal bu isyanda 
öldilrfilmcsinden sonra Kırşeh· 
rlnin Sulucakaraöyük köyüne 
<Hacıbektaş kazası) gelip yer· 
Iesen Baba İshak halifesi Hacı 
Bekla~, babalıların arta kalan· 
larını çe\Tesine toplamıya mu
\'ll(fak olmuş ,.e bu surette on 
beşinci asra kadar kuruluş dev 
resini geçiren Bektaşiliğe bir 
merke:ı: temin edilmişti. 

Ayni yü:ı: yılın sonlarında, 
Sultan Veled halifesi Şeyh SU· 
leyman Tür~mAnt, Kırşehirde 
bir Mevlevi ıaviyesi kurmuş, 
buna vakıflar sağlamış, bu su· 
retle Kırşehir, Mevleviliğin ku 
rulus ve yayılış devrinde, bu 
tarikatin temerküz ettiği yer
lerden biri olmuştu. 

Yine ayni yüz yılda, yuka
rıda işaret ettiğimiz bilyilk is
yan sonunda öldlirülen Baba 
hyas'ın oğlu luhlis Paşanın 
oğlu Asık Paşa (ölümU: 1332), 
Kırşehlrde kurduğu za\·iyede 
umumi bir saygıya mazhar ol· 
madaydı. 

Klikleri ta Sfisaniler zamanı
na kadar çıkan \'e Melatilerin 
insanı, müsamahalı ve tasav
\'Uf ehli gıbi dünyayı tcrket
mek surctile değıl, hayatı \'e 
hayatta çalışmayı, yırrdımlaşma 
:> ı takdis etmek, din \"e mezhep 
farkı gozetmeksizin insanları 
bir görmek ' 'e bilhassa halktan 
ayrılmak değil, her hususta 
halkı kucaklamak esaslarına 
dayanan ideolojilerini, esnafı 
teşkilAtlandırarak bir tesanüt 
ve taavün kudreti yaratan Fil· 
tü\'"\"et ehlinin de faal merkez.. 
terinden biri Kırşehirdl ve bu 
şehirde yatan, menkabeleri, 
Hacı Bektaş Vllayet-niımesine 
de giren Ahi Evren, bu asır· 
dan itibaren asırlar boyunca 
Fütü\•vet erbabının en mühim, 
hatta tımumi denebilecek bir 
piri sayılmıştı. İlk Osmanlı pa
dişahlarının Pütih•vct yoluna 
mensup oluşları ve Babalılar
dan Geyikli Baba gibi erlerin, 
de\'letln kuruluş de\Tindeki 
mUsbet rolleri. teşkil edilen 
askere bile Hacı Bcktaş'i pir 
saydırmış ve Yeniçeriler, bu o· 
cağın ilgasına kadar cTlıi!e•i 
BektAşiyan• diye ıınılmıştı. 

İşte böylece Kırşehir, Anadolu 
da mUhlm bir merkez ve te· 

fekki.ir tari!ıimizde bir kaynak 
olmuştu. Sultan Veled'in aruz-

1 
la türkce şiirler yazması, Aşık 
Paşaya, Gülşehri'ye ve onlar
dan sonra yine Kırşehirli 
l\les'üd'a bir örnek olmuştu. 
Gazel tarz.ında yazdığı şiirlerin 
arasında hece veznlle yazılmış
ları da bulunmakla beraber 
Türkçenin edebi bir dil rayıl· 
mamasına cidden Uzülen \'e 
•güzel, zalim., bazan da •kÖY· 
lD• mılnalarına kullanılan 
.".flirk• kelime ini, 

Türk diline kim ene bakma7' 
idi 

Turklere huglz gönul akmaz 
idi 

beytinde içli -.e 5uurlu bir şi· 
kliyet halinde ahltıfa sunan A
şık Paşa, Mesnevi tarzındaki 
•Garib • name • sini, Mev!AnA 
Celaleddin'in tesiri altında ve 
•Mesne\•ı. den ilhamlar alarak 
Kırşehirde yazmış. Ahmet GUI 
şehri, yine ... ·nı şehirde biJ~·t.ık 
sün ı.·crideddin AttAr'ın fars
ça •Mantık • al • Tayro ını esas 
ittihaz ederek arüzla 'e ayni 
adı taktığı başka bir kitap \'iİ· 
cuda getirmiş, kitabının, farsça 
•Mantık • al • Tayr. dan daha 
guzcl ,.e üstün oldul!unu haklı 
\eya haksız olarak, faht Ö\"Ü· 
nerek söylemişti. 
Kırşehir, anız.la meydana "C 

len ve İran klAsik edebiyatını 
asır asır ve adım adım taklitli 

kendisine şiar edinen Türk di· 
\'an edebiyatının kuruluş dev· 
rinde, bu edebiyatın milhinı, 
merkezlerinden biri olmakla 
kalmamış, dini \'e Uik halk e· 
debi.yatının da bir !eyiz kay
nağı olmuştu. 

Yunus Emre, bir şiirinde 
söylediği gibi Saltuk Baba'nın 
halifesi oluP. şeriate aykırı ha· 
reketleri yUzUnden 1307 • 1308 
de Giylan'da öidUrillen Barak 
Baba'nın halifesi Baba Tap
tuk'a mensuptur. Birçok şıir· 
terinde Taptuk Baba'nın adını 
büyük bir saygıyla \'e bağlılık 
la anar. Bektaşi Vilayet • na· 
me'sine göre Sarı Saltuk, Ba· 
rak Baba ve Taptuk Baba'ların 
üçü de Hacı Bektaş hnlilele· 
rindendir. Tarihi tenkide pek 
tahammülü olmıyan Vilayet • 
name'nin bu rivareUni kabul 
etmesek bile bıı Uç erin, Bn· 
ba'lılardan olduğu ve Baba ts· 
hak'ın en ileri gelen halifesi 
Bektaş Baba ile ayni ıümreden 
bulundukları muhakkaktır. Bu 
bakımdan Yunus ve Yunus'un 
yaşadı~ı Sakarya ha\7:ası, fey
ıini Sulucakaraöyük'ten ve bu 
köyün bulunduğu Kırşehir böl
gesinden almada ldL 
Aşık Paşa gibi o da ·Risa· 

tat . al • Nushiyya• adlı Mes· 
nevisini aruzla yazmış, fakat 
diğer şiirlerinde arQzdan çok 
hece veznini kullanmıştı. Ger· 
çekten de ayetlerden, hadisler
den iktibaslarda bulunacak, f. 
ran ve Yunan mitolojisinden, 
tefsirden ve İslimi bilgilerden 
salahiyetle mazmunlar düze
cek, ııevliınft'nın Mesne,·i'siyle 
Divanındaki mazmunları tasar
ruf edecek ve Şirn7.lı Sa'di'nin 
bir gazelini türkçeye nazmen 
çe\'irecck kadar bilgin olmakla 
beraber bilgiyi, kendini ö\•mck 
ve göstermek için bir gaye de· 
ğil, gerçeğe ulaşmak ve ferdi· 
yetinden geı;mek için bir va
sıta sayan Yunus Emre, yalnız 
kullandığı \'ezinle değil, duy
gusiyle, görgüsiylc, isteğiyle 
\'e her şeyile kendisini halka 
vermiş, benimsediği insani ve 
müsamahalı inancı. slirlerile 
halka yayarken halk dilini kul 
lanmış, bu suretle bir halk şai 
ri olmadığı halde halkın şairi 
olmuştu. 

• Yunus'un aı;tığı çığır. onu 
benimsiyen, yahut kudretini 
görerek onun ~·oluna giden 
halk şairlerinin çığın olmuş

tu. Arlık ve on besinci yilı yıl
da, Yunus'tan sonra Bektaşi • 
Alevi edebiyatının kurucusu 
sayabileceğimiz Knygusuz Ab
dal. ayni yüz yılın sonlarında 
,.e on altıncı yüz yılın başla· 
rında HatAyi (Şah İsmail Sa· 
fav!) ve ondan sonra Pir Sul
tan l'e Dervişi Kul Himmet gi
bi kudretli şairler, bu edebi· 
~·atı işleyip geliştirmişler, Yu· 
nus·un kullanmadığı, fakat ,,. 
ruzun takti bakımından en i· 
henkli \'CZni olan on bir he· 
celi vezni ve dörtlüğü kullan· 
mışlar, bir yandan bu zümre 
edebiyatına dııha didaktik ,.e 
daha hususi bir çeşni vermiş
ler, bir yandan da ona daha 
hayali ''e birinci karakterine 
tamamile aykırı olarak daha u
mumi bir vasıf kazandırmı~lar
dı. 

Kaygusuz Abdal, Piri Abdal 
l\hısa'yı Ö\•en bir nefesinde; 

Rum'dan bazerginlar grlür 
yayınur, 

Pişer lokmaları açlar doyu· 
nur, 

A$ıkları gelür, bunda soyu· 
nur, 

Erler gelür, pirim Abdal 
~lıısa'3ca. 

Meydanında dara durmu ger 
çekler. 

Ç.alınur koç kurbanlara hı· 
çaklar, 

Döğülür kudüm, ıçılur san· 
cıklar. 

Tuglar gelür pirim Abdal 
Musa'ya. 

ikrarıdır koçyiğldin yuları, 
Muannidi çek cm gelmt7 

ileri: 
Ak pınarın ~ C§İI gölün suları. 
Çağlar gelür pırım Abdal 

Mu a' ·a. 

nrng ( 1) İlt' se~ retnıcge, 

,\h bile bir bağ olsa, 
Issı soğuk olma a. 
Jlu·ası hiıp sağ olsa. 

Pirt'den inrinmcsek, 
Karu yağmur olmasa, 
:'inek hep vızlama a, 
Ano hem yasağ olsa. 

<'umle cihan koyunun, 
.Srmiz ~ ahnı rt eler, 
Riz yemeğe başlasak, 
Engeller ırağ olsa. 

gibi hasretini çektiği şeylere 
karşı içli özcncini bildirmiştir. 

HAtfıyi, bir yandan; 

Derdimin dermanı, yaramın 
uru, 

Dört güriıh mcn-ııttur, gıı· 
ruh • ı niıci. 

Relindl' kemeri başında tacı. 
l'uzıinde balkıyor nür nacı 

Bektaş. 

Gahi bulut olup göğe ağnr· 
sın, 

Gibi yağmur olup yere ya· 
ğarsın; 

~\y mısın, gün mil iln kan· 
dan doğarsın? 

Ilgıt ılgıt esen )"el Hacı BeK· 
taş. 

dörtlüklcrile Hacı Bektas'a bağ 
1 ıığını bildirirken, bir yanda:ı 
c'ı>; 

Sahın bahççsinde men garip 
biılbıil. 

EfUrım artmaı..t:ı. halim pelt 
mü kıiı, 

Koparmadım asla, koklad rıı 
bir giil, 

Kafir oldum ise imana ıtl'l· 
dlın. 

dc>rt:üğiyle sevgi ba~ından an· 
cal:: bir gül kokladığını, fakat 
kop:ıımadığını söylemiş, lıu 
ıncıınl zaafını büyük bir sami· 
m!:rctla itiraf ederek in:ıncın 
dan özürler dilemiştır. 

Ynımıza, Pir SuJ·a, ve Kul 
Hımnıel'le ayni asırdJ y.ışadı· 
ğını ~ıırdığımız Hüseynl'nin şu 
çok güzel \'e bütün mu:ı.:osile 
b~şeri sıırile son verr.::P.ğiz: 

Sutıdli bir dilberin sallanı· 
111113 

Sel\lye benrettim dallaı· i· 
çiııılr.. 

J>cr} u kenarında, ırmak ) Ü· 

ziinrlc, 
Turnaya ~enzettim giillcr 

i'inıle. 

Hakka doğru gidr.n yolu 
b:ısnıaılar. 

~ii} letirler, &irin !illi lie · 
medı·r, 

Giizel sevdi deyü tckiıp as· 
mu.tar, 

Bir zaman söylenür ıliller 
içinı!r. 

Benim yarlm gelişinden lıel· 
iidir, 

Ağ elleri deste deste gill· 
lüdiır. 

Yarinden ayrılan neden bel· 
ildir? 

Meliıl mahıun geıcr iller 
içindr. 

Alma drli gönül, alma c-11· 
nt., 

Ciğerciğim a6k oduna ' de· 
llnr.. 

\'arım al .} eşillcr gi.> üp ı.a· 
ıına. 

Ko beni )atayım şallar ı~in· 
de. 

JJüsf'yni'yem eJdur (2\ 1 im 
ıar m'ola <3), 

Ask kemendi boynumıwla 
dal' m' ola, 

Benim yarim gibi güıcl 
\'ar m' olıı, 

Hakkın .} arattığı kullar i· 
çinıle. 

(l) Esrar. UP.ktıişi \e Ale~i· 
ler, e rara Kaygusuz derin. 
811 ad, Kay~ıısuı ,\bdal'ın es· 
rara düskünlüğıi ~ iizunden \ e· 
rilınlştir. 

12) f:yıluı-: SÖ) ler, hitab e· 
eler. (3) m' ola: mı ola. \'etin 
.) üıüııdı-n bö} le okunu) or. 

.-Xll. Milli Türk Tıp Kongresi-... DOKTOR 

Başkanlığından: 
KoJ!_gre 23 Eylıll 1952 Pe r~mbe gün il saat 10.00 da İs· 

tanbul Unlversitesi Hukuk . İktisat Fakül!elerl ı Numaralı 
Dershanesinde toplanacaktır. 

2' Eylül 1052 çarşamba günü saat 10.00 dan ı 7.00 ~ e 
kadar ve toplantı sabahı saat 8.30 dan itibaren Kongre 
binasında llye kaydına de\·am edilecek 'e kayıt olanlara Ra· 
porlar verilmeğc • baslanılacaktır. 

. . 
RIFAT iNSEL 

... 

1951 )Ilının Amerika güzeli Yolande Betbezl', film ~evirmek 
üzere birçok sinema şir.kellerindrn caı.lp t~kliflcr almıştır. Yu· 

karıda Amerika gü1ellnin zarif bir pozunu görüyorsunuı. 

=I Dünyada ·neler oluyor? I= 
Ktfdııılııı·ıı döı·t tavsıye 

Amcrikada muteliC işlenlc ça- t.:p okunmuştur. Okunan kitap
lışan kadınların mıktarı 17 nııl· lar Parisın muhtelif kısımlarına 
)On 577,000 dır. HıikOmct son göre dejiişiyor. Bir kısmı ciddi 
zamanlarda hunlara şu tavsiye. e erler bir kısmı da roman ve bir 
de bulunmuştur. kısmı seyahatname okumakta. 

1 - Kadın olduğunuzu unu·ı dır. En çok Balzac, Zola, Du. 
tun. ınas, Jules \'erne'in eserleri a· 

2 - Guçllıkle karşıla§ırsanıı ranmaktndır. 
bundan kurtulmak için eliniz· Son zamanlarda modern ro· 

1 den selen ga)Teti sarfedin. manlara da rağbet nrtmı~tır. 

1 
3 - Dir heddini:ı: olsun ve bu Tablo hırsız:ları 

hedefe varmağa çalışın. Hede- Son zamanlarda Pnrisin mo. 
fıni:ı: yoksa hıç bir şeye mu\·af. 
!ak olamazsınız. drrn eserler müzesinden kıymet 

4 _ Bır çok sahada erkeklere li bir tablonun çalınmasına tc
şebbus edilmiş, I<'akat hırsız 

üstün olduğunuzu unutmayın. yakalanarak bunun önüne gecil· 

• 

• 
ıs ar 

23 Mayısta başladığımız taarruz muvaffakiyetle neti· 
celenmiş, ôsiler dağıtılmış, esirler alınmış, dört top ile 
dört makineli tüfek ve külliyetli malzeme igtinam edif .. 
mişti. Adapazarı ile Sapanca ôsilerden kurtarılmıştı. 

23 Jll;ı~ ıs 
Uarckalı 

-202- cU alayın Uçüncü taburu <ha· rekct edebilecek vechile hazır· 
kikııttc 2 nci alayın 3 üncü ta· lanına mı ve yevmi mezkürd• 
buru ile 70 inci alayın 2 nci harekete hazır olup olmadığı· 
tııburu) ,.e makıneli tlifek ta- ııın iş'nrını isterıın. 

23 \'e 24 l\layıs hareketlerini kımı ,.e bır kudretli cebel topu 3 - Yalnız 24 üncü fırka ki· 
aşağıdaki \·csikalarm ışığı Sapancaı.Ja. Yüzbaşı J\lc}ımet taatıııdan 70 inci alayın birinci 

altında takdim ediyorum. l\lesut Efendi müfrezesi Sapan· taburu yarın 70 inci alay kU· 
Yürük 23 )layıs 336 canın garbında. 70 inı!i :ılayın mandam emrinde olarak ve bir 

Ankaraıla Erkanıharbiyti \ 'C 143 üncü alayın birinci t:ı- tek sahra topu ile AriCiyeye gi· 
Umumiye \'ekliletine burlıırı (hakikatte 69 uncu a dccok ve 25 Mayısta Etheill 

l\fudurnuda Miralay Refet lııyın üı;üncü taburu) ve sahra Bey kuvvetleri Hendek üzerine 
Beyefendiye bataryası YUrük'de, 70 inci a· hareket edince Adapazarını işgal 

ı _ BugUn zevalde Adapaza. layın 3 üncU taburu ile Bursa edecek tertibatı şimdiden ala· 
rı ve Sapanca istikametlerinde Ku\·ayı lılilliycsinden Hacı Bey caktır. 
başlayan taaruzumuz. biavnihi süvari müfrezesi Do!iançayda 4 - 24 ün fırka lstihk~ı:tı 
Taala pek kısa zamanda muvaf. naur Bey grupu şimdiki mev· bolüğü YUrük köyüne, 159 un· 
fakıyetle neticelenmiş ve kıs- kilerinde (Değimıendcredc) cu alayın birınci ve ikinci ta· 
mı küllisini ku\'ayı inzıbatiyeye bulunmaktadır. Bugünkü hare- burları Gey\•e istai)'onuna gele· 
mensup efrat teşkil eden toplu ket ve musademat ile kuvayı ccklcrdlr. 
usat kamilcn dağılmı:;, Uç zabit tcdibiye ve kıtaat yorulmu~ ol- 5 - 24 üncli fırka kuman• 
ile kırk kadar rsir alınmış, dört duğuı,ıdan bu vaziyet muhafaza danlığı kıtaatın ia~e ve bilhaS· 
topla dört makineli tüfek, kiil edilmek. Uzere yarınki 24 Ma· sa cephane ihtiyacını serian te-

l!yctli malıeme iğtinam edilmiş ) ıs 33~ günü istiraha~. ke~fiyat min edecektir. 
, e Aclapa?.arı ile Sapanca işgal \ c tcdıbııtla geçecektı_r .. 1-.t~e!n 6 - Ben, yarın maiyetimle 
olunmuş ve memurini mülkiye Beyden kuvayı tcuıbıycsının Adııpazarıııı ziyaret arzusunda· 
ikame edilerek icraata başlan ~değe kar~ı 25 Mayı:;ta ha· yım. c l>namı var ı 
m ı~tır. :'ıla ah aza bu er kam ku· ı İİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
\'ay ı tcdiblye kumandanlığın· 
dan Adapazarından telefonla ı 1 O TON BEY AZ SABUN ) 

simdi verildiği iı;in mekadiri 1 o » y EŞ,. L SA Bu N ) Safin 
hakikiyelerini ve usat gruplyle -
rüesaSlnın nerelerde bulundu- 20 » ARAP SABUNU ) 1 k 
ğun~ ancak yarın tcsbit ve arz l S ZEYTI. NYA;. ) a mata 
kabıl olacaktır. Bundan başka » U 

Sakarya tarafında \'e Sapanca M k" K" E .. . • 
istik.amelinde nerı harcketi~i .a ma ve ımya ndustnsı Kurumır 
ıe sılahla muhalefet etmek ıs-

teycn köyler yakılmış ve sil!ıh. ,. f b 1 ,. f "b f M .. d.. ı ·· \J.. d 
ları alınmıstır. Bu ledabire ya· $ an U r 1 a U ur ugun en 
rın dahi devam olunacaktır. A· 
dapazan ile telefon muhabcrc
miz varsa da Sapanca lle muha. 
bere hrnüz a<;ılmaınıstır. 

2- İbrahim Bey kııvayı te· 
dibiyesi ile Sapancayı i5gal ve 
boğaz şimalinde ihtiyaten bu· 
lundurulan kıtaatı nizamiye )a· 
rın bulundukları mahallerde is
tirahat edecek ve icraatla mcs 
gul olacaklardır. l~them Bey, 
kuweUerinin 25 Mayıs sabahı 
harekete hazır bulunduğunu 
bildirmiştir efendim. 

3 - ErkAnıharbiyel Umumi. 
ye Vekaletine ve Miralay Refet 
Beyefendiyi' yazılnııstır. 

\'irmind Kolordu 
Kumanılanı l\lirli\'a 

Ali ı.-uat 

Cins Ye miktarları yukarıda yazılı dört kalem malzeme 
salın alınacaktır. 

Şartnameleri Galata. B3nkalar caddesi, Ankara Han ikin· 
d kattaki Satınalma Servisimizde görülcbıllr. 

Teklif mektuplarının Iıer malzeme için a~ rı ve kapalı 
otarnk en geç 10 Ekim/952 cuma günü saat 14 de kadar 
satınalma sen'lsimizc \'erilmesi. 

Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (15036) 

PAT EK PHILiPPE 
Saatleri gelmiştir. . 

Sahş yeri · DIAMANŞTAYN 
İstiklAI Cadrfcsl 391. 

l Televiz:yon ve artistler miştir. Çok geı;ıncden Dompicr 
' Zayıf aktörler tclevin-oncla re şatosundan bir tablo ı;alınmış Kolordu 

...,, tır. Emri BOYACILARA 

INŞAATÇILARA 

Pirinç ve bakır eşyayt 
parlatmak için 

şişmanlardan fazla muvaffak o. 
luyormıışlar. Dunun ebebi şiş· llatırlarda<lır ki mczhur Jo· 23 l\layısta Yürük kii}ünden 
mantarın tdcvızyonda bir kat cdon~e tablosu 21 .Adğustos 1911 \'erdiğim kolordu emrinde 
daha fazla cıc:man sörlilmcleri e ,ou\Te mUıe 111 en çalın. d 

iml
e. "~ mıştı. Tabloyu mtlzcde tamir şu satırlar var ı: İtalya'daki 

İndustrla Chimica ~ ı ı 11 .ıı. b' · l - Yanlarında top 'c ma 
Bu hal sıncmada da v!ıkidir, ş er c u6raş:ın ır ltalyan çal- kineli tüfek bulunan mUhim 

rakat Orada t"'sı' rı' daha azdır. mış \'C satmak isterken yaka. b .. . " ı miktardaki usat. ugun inayctı 
Tele\ izyonda muvaffak olmanın aünmıhştı . Hırsız bir sene on bes Hakla kiımılcn perişan edilmiş, 
bir şartı da çehre hatlarının in· g n apse mahkum edilmişti. dört top \e dört makineli tU-
ce ve dUzgün olmasıdır. Kitap merakı fek, pek çok malzeme! harbiye 

.. 
; S sene sonra Geçende Filadelfiyada ölen vesaire iğtinam, Adapazarı ve ~ 

1ngıltercnin şimalinde münze. Dr. Roscnbaeh büyük bir kitap Sapanca işgal edilmiştir. 

Fabrikasının 

Hakiki % 30 

vl bır hayat yaşıyan İrat sahibi meraklısı idi. Kutüphanesinğ_e ku~vetlc~~i~ks:~ı;uE~~~ITsf~ Kırmızı nıilhür / i 
bir adam 94 yaşında ölmUstür. ç.?k .. kıymetli eserler \'ardı. O- d d b . Uf • '/ 
Vasiyetnamesi aı;ıldığı zaman lumunden :ız en·eı Shakcspca. apazarın a, ır slıvari m re. ITO ON 
1907 senesinde Gullde Saint Ge. re'in el yazısı eserlerinden mü- zesiyle F..sklşclıir Alb:ıyrak ve • p r U / 

kk b' k ı k ı Konya Arnavut nıiifrezelcri Sa. 
orge kUtliphanesinden aldığı 7 re ep ır. ·o ~ ·s yonu Cenev. kan·n şarkında ve Tavuk köp· E J• • 
elitlik eseri ıadc edemediğini 1 rede 370 bın lıraya salmı.ştı. rü~ünü Hendeğe karşı muha- n yı 
anlatmış, bunların geri \'erilme· Dr. Rosenb~ch <Alıce aıı faza edecek bir mevkide. hü tercih ediniz. JJf aden •Cilası 
sini idemi~i~ Ki~plar kütilp· pa~~es m~r\'e~le) el yuıM ~ ~c:u:m~~~b:u~ru~A~r~l~fi~ye~d~e~.~l!4!3~l~ln~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
haneye iade edılmistir. 1 s~rııı~ 15 bın lıra)a almış, 30 ~ 

P • k•"t'" h • bın lıraya satmıştı. 
arıs u up anesı Bir müddet sonra bunu 6 bin 

Pııristc Bclcdiyenın 7i kiilüp. liraya almış \'c aradan bir kac 
hanesi \'ardır. Bu kütüphaneler. sene geçince 20 bin !ıraya sat. 
de bir sene :ı:ar!ında 80 bin ki· mıstı. 

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

Viz-lAN-]l]JE 
Tırnak Cilôsı'mn 
ı>Ü)ledlği ihirli tller, düny.ıyı 

kucaklıyor. 

ViZ-ZAN-DE 
Tırnak CilAsı kalite bakımı ıdaıı 
~m alinin en mükemmeli, :;'in 
moda renk çe~idi ile her ti'\ ke 
en uygunu, zarif şisesi ile dün 

yaca beğt.nilen H' aranılan 
bir cfüidır. 

SAGLIK BAHiSLERi 1 

Hayatım zın mayası: 
Klorofil 

0 unyada insanın ııosuna sı· 
den baslıca (2) renk var· 

dır: 1 - Mavi, 2 - Yeşil. AP· 
acık havada gök yiizlınde gör· 
diiğüml\ı mavilikle denizin 
rengi insana ne kadar ferahlık 
\erir! Fakat insanların heııs' 
daha faıla yeşil rengi severler 

Yaz:an : 

1 okman Hekim 

• 

ına:ı:sak, hayat müvazenesi bO
zulıır, canlılık söner. Klorofil 

maddesile beraber KaroteD 
elenilen bir cevher de vardır. 
işte bu cevher A vitamininin 

temelidir. Karoten yeşilliklerle 
\"Üeııdumııza girince A vitanıl· 
nl olur. iste bu vitamindir ki 
mikroplu hastalıklara karşı dU 
rur, vücudu büyütOr. B vita· 
mini de klorofilin yanında bu· 
lunur. kemiklerin, dişlcrhı sert 
!eşmesine, boylandırmağa ya· 

Her iki rengin vilcuda, hele , eren Cllematin ı namında bir 
gözlere cok faydalan vardır. bo)adır: Ollar:ı, sebzelere, yap 
İtiraf edelim ki ycşılliklere bil raklara yeşil rengi \·eren de 
rünmi.is kırlar. dağlar. al!açl r ( klorofıl) ismir:de bir bo)·adırl 
ve çiı;ekler ruha ncş'e kalbe Hayatımızı devam ettiren bu 
ferahlık, mide) c iştah? ık \'er· rar 
mek hu usunda mavi renkten iki ce\ her ~ırbirıne benzeyiş c'Kıoro!il) insana en lü:ı:unı· 
daha tcsir.lidir. cıhelindcn hemen hemen ayni· lu olan (fosfor) u beraber ta· 

Gönllimüzü, ruhumuzu. zıh dlr. Kanımızdaki (}lematin) n d .. d ıU 
cevheri çelikle birle~erek bil· şır. u ma en vucu umu 

nimizi kuv\'elli bir cazibe gıb çok be ler. 
çeken (yeşil renk) de aca'i yuk işler görüyor. Bütün ye Yeşil renkle beraber daha 
ne sibi hassalar vardır ki hu şıl olan s~bze \'e yapraklarda blrı;ok madenlerle yanyana 
tlin insanları kencliııe sevdir da ~k.lorof!I)· lllağnczyum ma· bulundukları anlaşılmaktadır. 
miştir? BülUn çamlara, ağaçla dcnı ıle bırleşerek ~t~arııı ha (Klorofil) in bliyUk bir hAssa· 
ra, sebzelere, meyvnlara Alla yatları~ı de\'am •!ltırıyor. Bu ~ı daho. vardır: Bağırsaklara 
hın en büyük ihsanı olarak ve m:ıdenın yaşamak hususunda r kik . 
rilen vecit renk (klorofil) Is çok biiyük tf'siri vardır. Clla- ınct, yyu?:myıışa ı vcrır.. • 

" ~ . t a. · ') ·· I k Son soz: Beslenmek, vıta 
minde kuvvetli bir cevherdir rn m \azenesını .goze me \'e min almak ve daha birçok faY 

İc:te bu kıymetli maddedı'r kı devam ettirmek !çın bu maden d ı l'I} k ı t k kl"" " b" "'k ·r ·· ·· 8 d a arı saı; ama· s erse v 
insanları Ye hayvanları yaşa 11~ u • vazı e goruyor. un an rof'll' olan bütün salatalıkları 

başka insana (gençlik ışı ııını . 
1 1 

• 
tıyor. Hayatın mayası, yaşama getiren, deh kanlılık kudre\ nl 'e ~a~ı seb~elerl çığ olarak ~e 
nın temeli olan klorofil \'Ucu . . . . . melıyız. Pışirllen sebzelerın 
dumu:ı:da ne "kadar bilyilk iş \eren madenlerın bırıncıleı ın ( . 'l k 1 1 ) k d''·kat dend r ~eşı a ma nrına co ı.: 
ler, vazifeler gôıilyor, inkılap · etmeliyiz. \'anmış, simsiyah ol 
!ar yapıyor. * mus sebze yemeklerinden o 

Kanımızın kırmızı rcngıni Bu cevheri vücudumuza al· kadar fayda olm11z! 
............................................. ~ ntrma ......................... ,,,,,,,~ 
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~it!_ «Türk askeriyle 
Omuz omuza 

} İnönü Trakya gezisinden bugün dönüyor 
( Başı ı incide> l tacaklardır. Bir halk, ya kendi 

dlrneden sonra ilk uğrak yeri kendini idareye muktedirdir, ya. 
Havsa oldu. Güzel bir nahiye o. hut da ya~amağa hakkı yoktur. 
lan Ha\·sa'nın halkı İnbnü için Türklerin yaşamağa hakkı var. 
büyük bir karşılama toreni ha. dır. Bunun aksine olarak şiddet 
zırlamışlardt BUlUn nahiye §id· gösterenler çok yanlıı diı5ünU. 

BAŞMAKALEDEN 

«Ak~abamız» 
Amerikah lar 

DEVAM 8 milyon işçi Demokrat Sfevenson'u 
desi ekliyecek 

Doğunun kalkınması , 
pazartesi ulıahı Ennrumdan postaya \"erilen btr mektubu 

öğleden biraz sonra ellml:ı:c nldık. Emırum nerede, İstan
bul nerede ... Elrl mf'mlckf'fin bir ucunda, diğeri öteKI ucun
da. Arada ~ ılm:ısı ~iiç dağlar, nehirler, lıltmek bllmcı O\'alar 
nr. Bu büyük mesafenin birkaç sa:ıt içinde katedilme~I haki
katen fe, kıı lafie 1Jir5eydir. 

Çok değil, kırk elli sene en·et, lstanbuldan Erzunıma git
mek icin uzun bir r;eyahatl göze almak lazımdı. En mükemmel 
vasıtalarla bu fıt') ahat limtl gun, hatt!ı bir oy sürenli. Hele 
kı5ın yollar tamamen k:ıp:ınır, gidip gclm~ imkanı knlma1dı ... 
Askeri mrkteplerdc y1lbk tatil esldden ramazan aylannda idi. 
Ramazan kı~a rastladığı uman doğud:ın gelen talebeler sılaya, 
allel,.rinln yanına gidemezlerdi, tatil 1.amanında da mclıtepte 
kalırlardı... Bütün pacll~ahlık dcl'rl böyle geı;ll. Erzunımn, 
l-Urdun diğer birçok J..ö~elcrl gihl, Ctimhuriyet deni bize yn
kınla~tırdı. Simendlfl.r yapıldı, yol yapıldı, şimdi de tayyare 
ıeferleri ur. Şimemlifrrle. otomolıille üç dört günde, hava 
Yolirle birkaç saat içinde ı:rzunıma gidileblli~or. 

nundan mrmnun olm:ık, iftihar hissi duymak hakkımız
dır. Fakat bu, Jılze lıtr \'atifc)i, do,i!unun kalkındınlması ''azl
feslnl unutturmam:ıtıdır. Ru lınvall lçin hıi.lil resml ağııl:ır 
•mahnımiyet bölgesi- t6birinl kullanıyorlar. Çok mert ve astı 
ruhlu insanların y aı;adığı doğu),ı •mahrumiyet bölgesi- ol
nıaktan cıkarmahyıı. ~on zamanlarda bu hususta bazı teşeb
büsler göze çarpıyor. Buna ciddi surette sanlmak hepimiz için 
bir vazifedir. 

( Bası 1 incide) 
lunmu~ur: 

aTilrklye ile çok altıkadarım. 
Tilrklye, Allantik Paktına dahil 
oluncaya kadar, memleketiniz 
f:ız1a tanınmamaktaydı. Türkiye 
pakta gtrmedcn çok enel, 11J32 
yılında İstanbulu ziyaret l'tmlş
tim. Şimdi Türkiyeyi askeri ba
kımdan gayet iyi tanımaktayım 
ki, hır da çok mühim bir nokta
dır. i\fl'mkketiniz, artık müşte
rek bir savunma planında yl'r a· 
lan de\'lelll'r grupuna dahildir. 
Müşterl'k sanınma, Türkiye için 
çok mühimdir. Dünyanın bugiln
kü durumu karşısında önemli o
lan iki husus vardır. Bunlardan 
biri ekonomik kuvvet olup Tür
kiye bu cihetten çok talihlidir, 
çilnkü Türkiye, bugün kendisi
ne IAzım olan biltün gıda madde
lerini yetiştirmektedir. Memleke
tinizin zirai durumu ve arazi iş
leriyle de ilgileniyorum, çünkü 
ben de memleketimde tlrantle 
uğraşılan bir bölgl'dc yaşamakta. 
yım. lltcmleketinizi 7.İyaretlm es. 
nasında Tiirk köylüsü ile yakın· 
elan alakadar oldum. Köylünüz, 
gayl't çalışkan insanlardır, iyi 
toprağa .sahiptirler ,.e mesuttur-

Enis Tah~n Til !ar. Türkiye'nin bu kısmındaki 
-----------------..... ------- mOmbit arazi, üzerimde derin bir 

T ı ı la • th ı A t tesir bıraktı. Bu bakımdan, yani uccar r I 1 a a ın f'konomik bakımdan Türkiye kuv 
veUidir. 

İkinci önemli husu~. askeri 

takyı• dı• ne ~uarız ku\'\'ettir. Bundan evvel Türkiye 
ılıılıılı tek başına bulunuyordu ''e top-

raldarını yalnız kendi askeri kay 
nakları ile sa\·unmak mecburiye. < Başı 1 tnclde) 

ııulmasını takiben liberasyon 
listesinde kayıtlı maddelerin it· 
hallnde de .Merkez Bankası tara
hndan ~ıkarılan gilt!Ukler: bu 
arada ıthal talepnamelerinln Ba-
kanlığa gönderllmeğe ba~lanrna
ll; Ucaret muhitlerindeki endişe 
"e memnuniyetsizliği arttırmı& 
bulunmaktadır. 

Dün saat 11 de Ticaret Od·ısı 
taJonunda toplanan Oda Yön~
Uın Kurulu az.alan; banka mü· 
dUrleri ve Üniversite profesör
lerinin de iştirak ettikleri sô· 
tUşmeler esnasında, bilhassa bu 
tıokta Uıerinde durmuşlar ve 
başkan Sait İbrahim Esi aşa~ı
dakl sözleriyle Odanın glirüşUnU 
•çıklamı8tır. 

Bıekıın demiştir ki: 
•- Bilindiği gibi ihraç mev

•iınlne yeni girmckteylı. İhraca
tınuzın ölU ve durgun bulundu· 
lu aylarda dahi bol ve geniş 
l!ıiktarda ithaltıt yapmıs bulun
llUktayıı. Bunun neticesi olarak 
bir Jthaltıt faılolı ı ve bundan 
llıUlehasall bir tediye sıkıntm 
karŞısında kolmıD olmamızın. bu 
kararların alınmasında sebep ve 
talk oldutunu mOtalea \"c tah
tnln etmekteyiz. HenOz girmiş 
bulunduğumuz ihraç mc\'slmin
de, bilhassa hububat ''e pamuk 
tibl fazla atihsalltımızın ihracı-

nı müteakıp bu sıkıntının tnil 
olıca(!ı muhakkaktır. Ancak ih· 
racatın hızlanmasına kadar itha
!Atın muvakkaten l\lçillU bir §C· 

kilde cer!'ynn ettirilmesini de 
lürnmlu \'e zarıırt görllyoruz., 

Dil!er taraftan bazı ~evrelr.r. 
hükOml"tin son tedbirlerini ıtd· 
yet makul görmekte: birçok mil
letlerin lll'ıcral rejim takip et
mrlerinc ra~men resmi karama• 
meler çıkararak bu nevi takylt
ler koyduklarını sl>ylemektedir
ler. 

Bu fikirde olan sahslyetterc 
göre, liberasyon listesinin ~esbl
ti ftnında bazı mahmrları evvel
ce görebilmek mümkün olama
mıştır. Bu sebeple. memleket 
iktısadlyatında hiç bir rol oyna
mıyacak. bilakis onu sars:ıcak 
m:ım11Jatın hol miktarda nıcm
ll"kete ı;okulmasın:ı mAni oluna
mamıştır. Binaenaleyh vıı1iyelin 
gayet acık olnrak glirüldüğii, rnU 
him tediye gliçlüklerl)·le kal'!ıla
şılacanı bir anda bu nevi tedbir· 
l!'ri :ılmak kadar tabii blrşey 
ol:ımaz. 

Bu çc,Tl"lcrin a 1t'tca ifade et
tiklerine göre: Sl'rhcst ithal re
jiminin nimett rinden diye 
krıdar fazlasıyle istifade edenle
rin; m!'mleket davaları kar&ısın
da, menfaatçi görUnmekten uuk 
durmaları kadar makul bir ha· 
reket tnsav\'llr olunamnı. 

tinde icli. Buglln ise Tiirklyr, 
b!iyük hir savunma ittifakının fi. 
yf'siclir ve bırçok dostları varcJır, 
Tfirk askerinin iizcrimcle hırnk· 
tığı lntıba çok büyüktür. O ka
dar ki. tekrar harbrtmck mcchu
rlyetindP. kalırsak. Türk askeri
nin benim tarafımdan olduğu dü. 
şllncesiyle mt'mnun olmaktayım. 
Türk a~kcrine karşı harbctmeği 
asla arzu t'tmem. Türk halkı ili· 
mat etmelidir ki, eğer bir düş
man tarafından tehdide uğrarsa, 
ona yardım edilecektir. 

Şimdi de Kars vilAycti halkına 
hıtap etmek lsllyonım, Kars i
çinde yaptığım .ı:eı.iler esnasında 
halkın s:öııterdi.IU dost ve samlmt 
karşılamadan dolayı kendilerine 
teşekkür etmek isterim. lkr git
tiğim yerde çok samimi bir şe· 
kilde karşılandım. Seyahat esna
sında otomobilimiz bir müıkUIA
ta uğradığı zaman blz.1! memnu
niyl'tle yardım etliler. Knrs, A
naclolunun doğusunda ve tem 
Rus hududu lizcrlndc bulunuyor. 
Bu ıtlharla Kars, ehemmiyetli 
bir vlllyet olup, savunma mak· 
ııatları itin de çok fazla kıymet 
\•erilmeslnc lAyıktır. Kars halkı 
suna da itimat etmelidir ki, her 
hangi fena ahvalde yalnız hıra· 
kılmıyacaktır. Ben bir İngiliz as· 
keriylm. Fakat halen Allantik 
Paktı te~kiliıtının 14 milletine de 

----- _ hizmet ctmekteyim. İngiltere i· 
çJn savaşmak nasıl vazifcmse, 
Tlirkiye için savaşmak da aynı 
şekilde vaıjfemdir ve şııyet ya
rın hir taarruza uğrarsak Türk 
ukerleriyle omuz omuza sava~a· 
cağım.~ 

Hükumet Nahas' ı istemiyor 
( Ba5l 1 incide) 

ltısri• ıaıetcslnln Uerl sOrdUğU 
~!italeayı kuvvetle benimsemek 
fedir. Bu mUtalAanın esası •Na 
tiassıı bir Vaft olmıyacağıı cUm. 
!!sinde toplanmaktadır. 

Mustafa Nahasın yerine en cld 
dl aday olarak Abdel Sallam Feh 
ll'li Gomaa'dan bahsedllmek~. 
liu zatın. hUkCımct mahfilleriyle 
iyi münasebetler idame etmekte 
Olına&ı, parti başkanlığı. için ya· 
Jıtlacak: seclmde ehemmıyetll bir 
t ğunluk temin etmesini mum. 
l:On kılacaktır. 

Necibin beyanatı 
KaKhlre, 23 (A.A ) - Bu· 

gUn bir beyanat veren Baebakan 
General Necip ıunları söylemit 
tir: 

cıOrdu siyasi p:ırlilerln id&lcrl 
ne mUdahale etmiyecek ve bnıı 
şahsiyetlerin idare makamların. 
dan uzaklaştırılmasını lstemlye. 
cektir. Bu sadece partileri alA
kadar eden bir meseledir. Fakat 
partiler de teırıt hayatı beltalı
yan \'C partilerin hakiki mevcu. 
diyet sebebini tahrif eden un. 
surlardan kurtulmak mecburiye 
tlnd<'dirler.ıı 

Nı\TO'da bir tern 
fzmlr, 23 <A.A.) - NATO Gfi. 

ney - Doğu Avrupa karargAhı 
kurulduktan iki hafta sonra A· 
merlka Cumhurbaşkanı Truman, 
General Wyman'ın kurmay baş
kanı olan Albay Stanhopc B. :Ma. 
son'un Tuğgeneralliğe terliinf 
tasdik etmiştir. 

Dünyada pahahhk nisbeti 

Birleşik Amerika Senatosunca 
da kahul edilen bu karar Oıerl· 
ne Korgeneral Wymın, bugün 
XATO karargAhında TOrk ve A· 
merikan personelinin i5tlraklyle 
yapılan hir merasimi müteakip 
yeni Tuğgenerale yıldızını tak· 
mıetır. 

C Bası ı fndde) 
<Brezilya) (mart 1952) 123, Ka-
6ada 123, Sey!An 107, D:ınlmar
~a 136, Mısır 124, FlnlAndiya 
ıas, Fransa 142, Almanya 122, 
\'unanistan 141, Ha,·al 101. hlan
di 181, Hindistan 103, lllndlçlnt 
3.28, İran 90, İrlanda 111, İsrail 
120, İtalya 105, Jama ka 1 9, Ja 
~onya 147, Kenya 12G. Lübnan 
8a, Malaya 106, Malta 125, Mek
'ika 140, Fas 160, Yeni ZelandR 
ıaa, Norvec 139, Pakistan 101, 
'!>anama 92, Peru 158, Filipinler 
89, Portekiz 100, Snar 142, 1s
tıanya 124, tsvec 131, tsvlcrc 104, 
'tunus 161, Türkiye 109, Vcnc
tueııa 92, Birleşik Amerika 109. 

Bu istatistiğe göre, 1948 scnc
•ine nisbetle gıda maddeleri fi. 
l'atıarında düsiiklUk görülen 
!nemleketler; Filipinler, İran, 
Panama, Venezüella ,.e Lübnan 
dır. Portekiz.de fiyatlar sabit kal
hıış: Pakistan, Belçika \'e Havai
de % ı nlsbetinde bir pahnlılık 
\ilcude gelmis 'e nihayet Sey
lAn, Hindistan, İtalya, Molaya, 
'I'Utkiye n Birleşik Amerlkada 
l>abılılık yUıde 9 nlsbellnl afma 
lıııştır. 

Birle&mls Milletlerin bu ista
tlstitlne göre, gıda maddelerinin 
en ziyade pahalandığı yerler: 
.\\>\Jgtralya, fzlanda \'e Tunus ol
ltıuştur. Aynı istatistikte hayat 
llahalılığındı Amil olan diğer 

lt\addelerin pahalılık nlsbet.eri 
de şu rakamlarla ifade edilmek 
t~ır: 

(1948 senesi 100 itibar edile. 
t1lo 

Avustralya (l'ılatt 1052) 162, 

Avusturya 201, Belçika 106, Bre 
tilya 125, Kanoda 122, Seylftn 
ıoa. Danimarka 122, Mısır 116, 
Finlandiya 138, Fransa 147, Al· 
manya 106, Yunanistan 150, Ita
val 102, İılanda 171, l1indistan, 
103, Hindiçint 135, İran 95, fr. 
landa 115, İsrail 120, İtalya 113, 
Jamayka 140, Japonya 166, Ken. 
ya 125, Lübnan 96, Malaya 143. 

tnlta 125, Meksika 141, Y~ni 
Zelanda 126, Norveç. 130, Paki~ 
tan 99, Peru 147, FHIJ'inler tın, 
Saar 157, İspanya 126, fsvtç 127, 
İs\'içre 104, Türkiye 108, Birle· 
şik Amerika 110. 

Kamil Samun 

Gerek Korgeneral Wyman ,.e 
ıterekse Tuıtgeneral Mason, NA
TO'ya tahsis edilecek TUrk ve 
Yunan birliklerine komuta ede· 
ceklerdlr. 

1·ugoslav ukerl heyeti 
gellyor 

Yugo~lav askert heyeti bugiln 
~aat 6.50 de trenle Yeşllköye ge
lecek ve merasimle karıılanacak
t ır . Heyet üyeleri. başlarında 
Tümgeneral Pavle Yakslç olduğu 
halde ö leden eHel hususi bir 
uçakla Ankaraya hareket edecek· 
lerdlr. 

Aekerl heyet Ankarada kaldığı 
muddetçe, muhtelif askeri birlik
leri ziyaret edecek ve sehrin çe. 
şitıi yerlerini gezecektir. l\tlsa 
Cirlcr 27 E.YIQl günü saat 9.30 

( Baıı 1 lndde> da uçakla btanbula hareket e
luk vererek ezcümle demiştir ki: dcceklrırdir. 
cBır müddettenberi Lübnanda Sehrimbde bir gün kalacak O· 

devam eden karışıklık, fesat ve lan Yugoslav askeri heyeti, 28 
asayişslzlığl kaldırmağa çalışa. eylQl paur gOnU Skkcc:I garın· 
cağım, içtimai adalet pren ipleri dan Yugoılnyaya hareket ede· 

ccktlr. 
ni noksansız tatbik edeceğim. Yunan Sl\'llnma Bakanının 
Dın ve :tumre farkı gbıetmeksi· beyanatı 
zin tam bir mUsavat itinde ka· Atina 23 (A.A.) _ Yunan Sa 
nuntarın yürUtUlmcslne çalı6aca \'Unma Bakanı Ma\TOS şunları 
ltm.• söylemiştir: 
Cumhurbaokanına \•erilen mad ·- Türkiye, Yunanistan \"e 

dl \'e manevi bUtun imUyaz.ları Yugoslavya arasındaki sıkı as· 
reddeden ve bunları kanunen kerı lşbirliiH Balkan cephesini 
IAğvodecc~ini slSilcrlne i!Ave e- öylesine kuvvetlendirmektedir 
den KAmıl Şamun, Cumhurbae- ki, düşman yalnız peyklerin! 
kanlığına seçilişi dolayıslle J.Ul'ı delll. keneli esas kuvvetlerini 
nan milletine hitaben bir te&ck de kullınmlk zorunda kalacaı?ı 
kür mesajı da yayınlamı~tır. bir terııvUz hareketine cUr'et t· 

. . demlyecektir. Zira bu takdirde 
Lübnanda hilkOmet ısııra ettl esa birliklerinin önemli kısmı· 
HükQmet Başkanı General Fu nı kullanmak zorunda kalacak 

at Şahap bugUn öğleden sonra oHın mütecaviz diğer cephelerde 
zayıf düşecektir. Bu \•atlyette 

Cumhurbafkanını :tlyaret etmlı Uç memleket arasında işbirliği 
ve hUkCımetin iıtifasını vermls· mühim bir zaruret halini almak 
tir. tadır.• 

detli yağmura rağmen yolları yorlar.11 
doldurmu~tu. Bilhassa köylü ka
dınların yaptığı tezahürat rlikka. 
ti çekiyorılu. ismet İnönü oto
mobilinden indi ve halka se!Am 
vere vere kahvenin önUne gele· 
rck kısa bir konıısma yaptı. Kır
t<: Salihde de C. 11. P. Genci baş. 
kanına ümidin fevkinde bir te
zahürat yapıldı. C. H. P. Genci 
Başkanı \'C beraberindl"ktler sa. 
at 11 de Uzunkoprüyc ı:cldiler. 
Uzunköprülillcr, daha yarı yol· 
dan 7-8 kamyon \e otomobiller
le kafill"yi karşılama!la çıkmış. 
lardı. C.H.P. Genci Başkanını 
Uzunköprtlde büliln Uzunköprü 
karşıladı. f nönü burada mey da. 
nı dolduran binlerce kişinin al
kışları arn~ında C.11.P. ilçe mer 
kezinde çok hl"yecanlı bir ko. 
nu5ma yaptı. inönıl dedi ki: 

Keşan da 
Keşana doğru giden kame ev

Vl'IA Maltrpe \'e Pa~ahöyilk koy. 
!erine uğradıktan sonra Keşana 
geldi. Keşanlı C.II.P. !iler yan· 
larında D. P. den üç temsilci ol 
du(:u halde f nönüyü ilçe hudu. 
dunrla karşıladılar. n. P. lilerin 
bu şekıldc ı;amiml bir karşıla· 
ma yapmaları İnönllyU mlitehas 
sis etti. C.H.P. Gl'ncl Başkanı 
UzunköprUdcki ı:ibi hUyilk bir 
karşılayıcı kiitlesi arasında Kr. 
şana girdi. Keşandaki bütün dük 
kanlar kapanmış vc halk lnönü. 
~ ü istıkbale gelmişti. İnönli te. 
1.ahürat arasında gençlik ]oka· 
lıne geldi ve şu konu~mayı yap
tı: 

< Bo~ı 1 incide> 
eylediğini söylemiş ve şöyle de· 

< Bası 1 tnrlde> vam eylemlstlr: 
r.uru olduğunu farketmedlnlz mi? •Bu memleketin her ~eyden 
Şişmanlamak tehlikesinden kork- evı;el iradesi, karakteri kadar 
mu:vor musunm? kuvvetli olan adamlara ihtıyacı 

- o mahrnru nasıl fıırkr.t- \•ardır. Karışık ''e bariz bir ka· 
mem':' .. Fakat Türk vemeklerinin rarsızlık içınde yasanacak za 

manda değıliz. • 
7Hklnrlr.n n71~eçmr.k 'eya ~i<;- Birleşik Amerika ile mütte· 
manlıJh göze almak ihtimallerini fiklerl arasında hiç bir fikir bir 
ölçüyr. \'t1rıhım. Tiirk Jl'mekle-
. d .. kü 1 k t r ı; b liği )"Oktur. Müttefıklerimlz'n 
rıne uş " u ara ım aı;ır as- çoğu bize siyasetimize olan iti· 
tı.• matlarından ziyade ihtiyaı;ları 
Orgene~I. musiki ·e tok me- olan istikrazlar ~ üıOncren bağlı

r~klı.... Konsl'n·atııar mezunu dırlar.• 
bııı yedek subay. yemek esna ın- Yali Stevenson hakkında 
da srçmtı parralar çaldı. nıraz illıaml:ır 

sonra ,·iyol~nist.e grne ~:edrk su- Chlcago 23 (A.A.) _ Chicago 
hily olan bır pıyano, hır ıle ar- basını demokratların cumhur 
mo~ik sanatkiirı. kiltıldı. Kenill- başka~ı adayı ve hiılen İllinois 
lr.rındrn :ne lstenı~·orı::a füt:ıdlara eyaleti ,-aıısf Adlai s•eHn on 
layık bir lncrlik ,.e has nlyr.tle ele hınde neşrivata ba~lamıştır 
calı:vorlardı. Bu ırad:ı sefire, lli- tııınols e) aleti dahilinde bu· 
tir tiırkçe h lr dedi ki: lunan Chicago gazetelerinin bu 

- Ri1e Csküdara giderkcnl .. • neşriyatında demokratların cum 
çalar mısınu'! hurbaskan muavini ad:ıvı Avfın· 

~efirle eşi, ço1' rnntı hir ee- dan Nixon h:ıkkında ileri sürü· 
kilde c:ılın:ın, !Ürükle ki hna- len ithamlara benzer ithamlar 
vı 1evkle dinledil~r. dire sor- bulunmaktadır. 
du: ·Chicago Daily News• gazete 

- Ru !jarkının adı ne idi? si bir yazısında ~öyle diyor: 
nrn ""''an ,·erdim: •Stevensonun senislerınde se 
- • Üsküdara giderken aldı da çim mücadelesinde sarfedılecek 

bir yağmur ... • para talebinde bulunduğu 1000 

den fazla sirkct ,.e müteahhidin 
ı-ımıerlni muhte\'i lısteler var
dır. • 

Di er taraftan •Chicago Trl· 
bu ne• gazetesi ~öyle y aımakta
dır: 

•Vali Stl'ven onun ''aliliğe ye
nid"n seç lmesl için husu~ı s ı· 
rl"tte toplanm•ş olan p~ralar 
şımdi ba kanlık lç'n ) apılan mil 
"ade'ede kull nılmaktadır.• 
Amerikan i çlleri Il"mokrat Par· 

ti ada~ ını de!ilckli) ccek 
Ne~vyork 23 ( \.P.) - Ame

rikan Calı ma Federasyonu <h· 
çl Sendıkahrı Ft'"leraS)onu) bu 
gun, Dl"mokrat Parti ada) ı vall 
Adisi StNen onu cumhurbaıı.kan 
1ı ı seçiminde de teklıyeceğl.nl 
ilAn etml tir. 

Federa yonun burada yapmak 
ta oldu ı umumi kon"rede hcl 
Sendıkal rını tem il eden 800 
deleJ;e. Ste\ en-onun desteklen· 
me·i leh"ndeki icra ı omitesi tav 
sivesini ittıfakb ta d•k etmiştir. 
Federa von, kuruluş tarih:nden 
ve,> a 1881 den beri şimdiye ka
dar ilk d fa olarak b'r si,> asi par 
•ı adayını, kon"re hare~eti yo
lu)la desteklemiş olacaktır. 

Kongreye 1 tlr~k eden delege 
ter takriben 8 0~8 000 sendikaya 
kayıtlı işfyi tem ıl etmektedir. 

«- Aziz hcmşl'rllerim. Site 
söyllyecrğim söıler kısadır. Zıh· 
ninizde iyi tutun; istikbal sizler. 
siniz. Tlirklye Cumhuriyetinin 
miıstesna kalelerinden birisiniz. 
Siz 'alan mOda!aası yaptığınız 
gibi, Cumhuriyetın konınmasile 
teessüs eden inkıllıp ve ıslahatı, 
Türk hiikiimetinin blitün itiba
rını koruyacak aıimdesiniz, .siz
leri tebrik ederim. Mıllct yolun
da tahakkuk etmesine çalıştığı. 
mız insanca id:ır!'nin bırleşmcsi 
de demokrasi rcjimınin gehşme
sıni tcmlndır. Demokrasi rejimi 
budur. İşte hunun içın uğraşı. 
yoruz. Ve bıından sonra da uğ
raşacağız. niz demokrasi~ c. re. 
jım soysuzlııstırılsın ve mcmlc
kl't yanlış anlıyanlar elinde ıstı. 
rap çck~ın diye girmedik. Biz 
mcmlekı>tln buna hakkı olduğu· 
na inanarak girdik. Bundan son. 

ıı- Aziz Kl'şanlılar, hiz yedi 
yıldanberi mcmlekeltr. halk ida 
r!'slnin t!'essiis ve korunması 
yolunda çalışmaktayız. Elhirliğı 
ile hunu sağlamağa çalışaca~ız . 
Dohu yoldan şaşmak ıstiycn 
politikacıları u~·andırmak istlyo. 
ruz. Herkesin arzusu hep birlık· 
te memleket lçin çalışmaktır. 
Vatandaşlar ara~ında nifak olma 
masını aa~lamaj'!a çat·ı ıyoru ( • 
Keşandan sonra kafıle Mhl. 

karaya hareket «'Ui ve burada 
kısa bir kvııkkufu müteakip 
Tekirda~a gıdıldi, Vakit çok geç 
'e lıava çok yağışlı olmasına 
raıtmen İnönüyü iki Uç bin ki~i 
kadar 'l'ekirdağlı istikbal etti. 

- Canım, o ilk be\lt ... Fakat ---------------------------------
şarkının adı neydi? na. buldum: 
·Kı'ltlhlm ... • 

Kandilliılckf e' !,.rinde ,·erilen 
bir dD\'et e~nn ında rarkl'tmı<;. 
tim: Aml'ri.ka srflrf. kücfik va\'
rıılanna Anknralı bir TÜrk dadı 

Gen!'! Rıışk:ın yarın Çorlu üze· fuf!11ııs. YanulRrın rlarlılıınna 
rindrn f 5tıınbula dönerC'klir. ha~lılıkları \'(' onu~ nlllvle tfırk-

t tt .. •• 

1 1 
( f 

1 
('I' konu malan gorulecek blr-

nonu nun rn & rs ve at rtl şry ... 
C:. II. P. genel başkanı 1smet. Snfrıııl:ı hukiim siirrn rnk 'l:R· 

İnonlinün eniştesi ve hemşire 1 mimi hna han:ı Erzlncnnlı ntı>l
Senıha Okatan'ın r_şi emekli top- rı Yasar F.rguler'ln akrabalı~ıı 
çu bı.~başm Abdürrezzak Oka ilalr hlrkıır saat ewt.1 iMrdler 
lan dun v~Cııt etmiştir. sfüfl hatırlattı. Otr.klnln iiı.lf'rlra rejimi yUrütmeğe çalışaca· 

ğı:.. Partili, partisiz vatanı seven 
biitiln vatandaslar takip ettiği. 
miz bu dli\·ada bize yardımcı o-

Cenazcsı yarın kaldırılarak E· ni sr.firr hildhl'! ıttlm. ·Akraha
dirne~apıdaki Şehitliğe defnedi· "'•· tabiri pek Jıoıona gitti. De-
lecektır. di ki: 

--~~~--~--~-. 
lnönü'nün gezisinden inhbalar 

- Arammhlii m ına r.bcttrn hu 
ekilde bahse~llılH!ini ıhı)mamıs
lım. Fakat üıerlndr. clurulm:ılfo 

( R:ı ı 1 incide) ı C. H. P. için de hr.rhalrlc ölre- H •ık, ıü1cl bir bulu ... Türk 
fnlinüyU görmek için kenar ma- nilecck çok şeyler var. şu ııçık~a "'"' Amrrikan srdw! 'e mr.,rrn
hallclerden gelmiş, yollarda mev kendisini gösteriyor ki halk in lrri ıırıı~ınrla övlP. hir yakınlık 
ki ıılmışlardı. Zaten İnönü bu iinUye karşı bağlıdır. Fakat c. ,·;ır Jd hnnun hir r~ine haduı 
karşı!ıınışın heyecanıyledir ki H. P. tt'şklllitı hıı bağlılıktan ıs. mlllrtll'rl" mrmmpları arasında 
en güzel konuşmayı bur:ıda yap- tifarle edememektedir. Gittiğinıiı nl'k fP.~eırnr edilml'!7d ~onra nıiis. 
lı. rkseri yrrlerdc trşkilAt çok 7,a. trrrk hir dhna kıırşı hPr lld 

Jf.. yıHır. Ne gııı·iptir ki c. ır. P. nılllr.tln ı:östrrıll~I h11rar11tll haı-
n. P. ııin, c. JI. P. genel haş . hfllii 1950 den evvelki teşkilatta-, hl•k ptık hu'ıı~ı bir mllnıısehrt 

kanının hu sl"ynltatinde alması kikrlc çnlı~maktnn vau:cçme- han<.ı )'aratmı•fır. Tiıı"ılan •Dk
ııızım gcll'n büyük dersler var- mi tir. Gcnçll'r vıırdır, fakat ılı- rah:ılık· diye bah~edltmesi tok 
dır zannediyorum. tcselil, D. P. ima ikinci pltında. Nedense İn-., ,.,.rin<J,.ıfir.• 
kurulduğu günlerde derhal küt- önll e kll,.ri, t11crübc edilmişleri T:'r7llnım Yafüt Crm:ıl Gök
le h:ılindc D. P. ye geçen Trak- fedaya bir türlü razı olamı)'Or .._. tan'ın ''e hanımının da cok 
yalılarda bu dönüş ~ok calibi ve gençler ise şimdilik bunu mO-ı uYanık ,.I'! nhrun şah•h·rtlrrl \'ıır. 
dikkattir. Bunun sebebi, D. P. samaha ile karılayablliyorlar. r,.k M tolımin pdf•rslnlz ki hür 
idaresinin kbtü olmam mıdır? Ama yarın? dünyanın demlrperdr. Alemine 
Hayır. lfük(ımelln birçok haşarı- Şimdi Tckirda~dayıı. Öyle ı:ö. karsı en Heri konınma lnPrfnl 
lı hareketleri burada da göze rüliıyor ki T!'klrdaı! C. H. P. ıcin tr.şkil eden Err.urıım muhltlnde 
çarpıyor. Faknt teşklJAtın parti- fazla kuvvetli bir yer dc~il. Ba. rerr~·an t.drn ,;amlnıl tonlıılulttn 
zanhıtı, Bclediyell"rin feci idare- kalım yarın nl'll'r 1:österecek. Yıılnır. hoş hr.şt ... m•ısiki ili' ,.aut 
sizliği, muhalefete karşı tutulnn * ıe(mrdl. Ru :rc,·kll cer(evcnln 
yolun sakatlığı hu netice)i do- ı:;ırası gclmİ$kP.n şunu da söy. 1 idndP mii•tnrk ıthailan """ 
ğurmaktadır. Hiıkfımetln verdiği liyivcreyim, C. H. P. Kadınl:ır ('Ok bah er111ıli. !'rfir. F.rnırnm 
traktlirü C. H. P. bayraklarıylc Kolu dünkü yazıma giicenmcsin. \"f' rlurınıf:ıkl hudut halkı :ıra. 
donatıp İnöniiyil k:ırsılıım:ıl!a, İlk iki giln miistesna. diin iyi ça- sınrta k:ı~ıt?"tı~ı muknrmPt rıı
dört sııntlik yolrlan ı;:elen kö)•lfi. lı tılar. Herhalde hu hanımların hıınn. hii,. ıliin,·:ının Pn kıın·ptll 
ler. sözlerimin birer canlı deli· işe haşlayahilmelerl için bir iki mAnPl'İ •ifüıt:mnıfan hlrl. h:ırbl 
lidir. giin antrenman yapmaları icap iint"mr~e hbml't """''"k km·,·et-* l"diyormuş. Eh artık hu kadar da il hir amit diye gösterdi. 

fnönlinün Trak~ n seyahatinden olur. Serde tccrtlbeslzllk var. 

Sabri Çehre dün tevkif edildi 
< na51 l incide) dı, ne de tabanca atma hAdisesl 

te\kif evine se' kj!(lılmi tir. olmadı. 
Rc~ azıttaki hllıli enin iç) iizU HulAsa, rorla kaçırma~a delA 
Dun, bazı gazetelerde, Çetin Jet eden herhangi bir fiil vAki 

isminde bir gencin, arkadaşları· o!mamı~tır. ners <;alışmak yüzün· 
nın da yardımıyle, tabanca kul- den aramızda s:eçen münakaşa 
lr.narıık, Unlverslte bahçesindPn müh:ıH'ığalı hir eekllde gazetele· 
Azize isminde bir kızı otomobil· re aksetmiştir, 
il' kaçırdığı bilılirlliyordıı. Kendisinden şlkAyetı:I deği. 

D~yazıt Emniyrt Başkomiser· lim.-. 
lij!I, diin, bazı gazctclcrdc y:ıpı· Bir kacırma tıaillsesl 
lan ncşrlvatı ihbar teliıkki ede· nan Beykaida Çiftecınarlar 
rck talıkikata bnşlamıstır. mevkllnde Rasim Albııyrak Is· 
Tıp Fakültesi ııon sınıf öğren- mlndııki eahıs, Ziynet Gürkan a

rllcrinden nlnn ve Uılclldekl iz. dında bir kızı kamyonla kacır· 
mir Kız Talebe Yurdunda kalan mışsa da yRkaltrnmıstır • 
Azlzıı Kuyumcu. verdiRi ifadede, Taş yaımurn 
Nlşııntaşı Güzelbahçe sokağında Bnlıkeslr, 23 (Hususi) - Bi 
aturan Il!ıdi Öt:el'in oğlu Çelin gadıc:in Kuyu mıhalleslnden Ha. 
Ö~et'le sınıf nrksd:ısı oldu~unu ııan Koçun, o~lu için gelin atmak 
söyledikten onrn &oylc deml~tlr: üzere Babı köyOne Jtidcn ııetln 
cı- 23 EylOl 1052 tarihli bazı alayından klh!Ulcr. toprnk bastı 

gaz.delerde, hakkımızda yapılan parası lstemi!'llr.r ,1 tenr!n para 
neşriyatı bcp de takip ettim \'e o verilmeylncıı. gelin alayını koy-: 
gazetelere tekzip gönderdım. lülrır tııs ya~mur11n11 tutmuşlar· 
Avnı sınıfta bulunduğumuz Çe- dır. Gelin alayı mUtera\'illcrin 

tin Öget hrnlm ye kın arkıırla~ım- l'lindrn gllçlUkle kurtul muştur. 
dır. fakat nişanlım de~ildir. HAdisoye savcılılcca f'lkonmu~ 

Diin (22 F.ylUI Pazıırtcsi) saat tur. 
R sıraterırıdn ders c;alışmak için 1 Kı:ı: ktırırmaitıı tr~ı'hhlis edrntPr 
liniversiteye gıtmlşlim. Morfolo Bnlıkc~lr. 2:l (JI11s11sl) - Ko· 
Jl blnasıyl" yeni vapılan Hukuk nakpınar kByllnden lR yaşların· 
\'C İktı~at Ji':ıkültel<'rl aı;;ısındakl d.t Fatma adında hlr kız t:ula· 
yolda Çetinle kar~ılaştım. Yolda drn ~elirk«'n kendisini 7nrlı ka 
beraber gezdik ve hem da konu~- tırmek isteyen F.rtujtrul bucaAı 
tuk. Siiifüıtli kövUnden S~dık Ekin ve 

D!'nlm maks:ıdım ders calıs· rl!lu ,\li ili! 1111ın mDddrt mtlrıı· 
mak oldu~und:ın fazla konuşmak dıılıı etmiş. miit~ra\;ı baba o~u 
isteml'dtm. l":ıkat Çl'tln'ln konuş- lıın kafal:ırını ta~la yerıılımıstır •. 
mak lc;ln ı~rar f'tmesi beni Meta HAdts" ııdfilete lntıkal !'lmiş bu· 
rahatsız ettiğinden kendıslne kız ltınmaktadır. 

nu !liamlmi !nfrı1ıfan Şii tnh
hata ayrılılım: Tıirk - Amerikan 
•akrahalı~ı· rldrlrn rnrdır \'I' 
bii,·Jp bir •akrahalıkıo, mllleller D· 

ra~ındaki miin:ısebrtlerde pe,·da 
olan yeııvenl hlr çı~ırı f'n ı:üıel 
lfa,,e eden lielimedir. Rllmf'm, 
llırada ya~ayan ,.e lAkırılı ara
sınna hı.ı sör.fi ıefüiıllıel ur· 
fecltn. hn$ \"P. nP.•eli of Pld utan
ctıH. Tıirk ve Amflrlkan mllh·t
lf't inin miinııqrbetl b~kımınihn 
~·eni bir ı;avfa çC'·lrdijinln, yep
yeni bir ~anı:.nın nl\~ıt klhranı~
nı oldulunun farkında mıdır':' 

Ahmet Emin YALMAN 

Bereketli 
Yağmurlar b 
Yaı bafındanbcrl hUkfim türen 

fcvkallde sıcaklardan &onra, ni. 
hayet dün. hava birdenbire ka. 
pandı ve mevsimin • uzun zaman 
dır beklenen • ilk yağmurları 
kurak toprağa dUşmeğe ba~ıa. 
dı .• 

Bu yıl ynı. mevsiminin ~·ağmur 
r;uz geçişi, oehrin umumi hay3 
tında mlihım tesirler vUcude ge· 
tirmii bulunu)ordu. Bilhaua son 
on r,ilndUr Anadolu yakasında o. 
tura!1ların susuzluktan feryat el 
mcsi resmt makamların Elmalı 
bendinde su kalmadığı yolundı 
verdiği beyanatlar; halkın endi. 
ecslni arttırıyordu. Dllnkil yağ. 
mur, bu bakımdan da. tam bir 
ferahlık husule getirdi. 

Hendekte sel 

Başb l<anın t f .. 
re 

aya 
ması 1 lnddl') 

ğlni anlatmakta ve buglinkll mu
halefetin daha ziyade kuv\ cllrn
mesine imkan lermemenin ele 
bu Amiller ıırasında olduğunu 
ileri silrmektcydllcr. 

Seçimlerin 11rkene alınıp alın
mayacağı hakkında salfıhiyetli 
bir ağız bugline kad:ır bir§"Y 
söyl memiştl. B bakan Adnan 
Menderesin evYelki ı;:ünkU kon
~edeki yapıcı ve mutedıl konuc;. 
ması sırasında •Buglin iki buçuk 
senelik iktidar arkamızda kal. 
mı tır. Seçim sathı mailıne gir
mek Uıcreylz. Bir sene sonra se 
tim deucsfndc bulunacağız.• de· 
yişl bıı mevzuu biraz aydınlatır 
gibi olmuştur. Baı;lıakanın bu 
sözlerini tahlil edenler bılh:ı sa 
•bir sene sonra• kl"limeleri üze 
rlndo durmakla \'e hundan umu. 
mi secimlere asgııri bir yıl z:ı. 
man bulıındu~u mlnesını çıkar
makta. ·devre• nin birkaç ay sU
receJ:inl ht'sapllyarak seçimlerin 
1954 icindr yopıtacaıını tahmin 
etmektedirler. 

Mecliste GUnaltayın bir suall· 
ne cevap veren Ba&bakan Adn:ın 
Menderes, Anayasanın tadil edi 
terek bir Ayan meclisi kurulma
sı mevzuunun tetkik edileccğinı 

ve bu meninin seçimlere tckad
dUm eden aylarda yapılacağını 

söylemi~ti. Henliz bu yolda d:ı 
bir mesainin ha~lamamış oluşu 

• • • oz e 
yukarıkt tahminleri kuvvetlen
dirmektedır. 

Ancak, bu hususta bir hükme 
\'armak henüz mevsimsız ve çok 
erkendir. 

ilk Fin Cumhurbaşkanı 

öldü 
Helsinki, 23 (A.P.) - Fin

lfındiyanın ilk Cumhurbaşkanı 

Kaarll" Juho Stahlberg 87 yaşın-

da olduğu halde dOn bir beyin 
kanaması netıcesi ölmU$tilr. 

Stahlberg tanınmış Fin yazan 
E ther Elh ing De e' il idi. 

\'eni Ses Opcrrtl Cf.JS 
ller akşam 21 de -. -
ı·anı:ı:lar Alll'~ı 1 
Operet 3 Perde 
Crırsambıı halka -

Cumartesi talebe 
ye tenzllfitlı ve Pazar ııünll 

Matineler 16 d:ı 
Tel: •9369. 

,. PULPİT 

1 
DiS ILACI 
Dls ağrılarının en tesirli 

ilAcıdır, Diş ağrılarını keser. 
F..c hPnl'leıdrn ar yınız. 

~------· TÜRK RA YANI,ARI 

Biçki - Diki~ Terakki Yurdu 
Kayıtlara baslanmıştır. Pazardan maada her gün 10 - 17 

arası müracaat kabul cdılır. 
Adres: Altınbakkal Radyoevl kor ısında Babll sokak No. 63. 

Telefon e!l700. 
lll••tıheten erkek çamıı~ırı. çiçek, nakıs dersleri. llli•lli 

ı,ı Eylul 1952 - Çarfamba 
ISTAl'RUL 

ll!,.51 Açıl 1 ,.. pronam, ı3 ,00 fla 

herler ıs.ıs :Rıd:vo uıo11 nrktıtruı 

1 1 • 

trouuı ıs.o Sarkılar (l'l) 1',16 .. 
Dallı mbd.tl (l'I.) 1',30 Tllrklller 'fC 

o:run bıvalın (Pi ) ı .5,00 Karanıa • 
* • 18,00 Açılıı ,.. ıurküler ı ,16 Ful 

lı.ortU, 19,00 Haberler ıo, 15 Sarlalar 
Olnıran Gli'sereıı Gji.-emll ı 9,80 Xo
nııl?Da 19 -&O 6arkılar Okııran Ahmet .,. 

tat n :?O, ı S Rad:ro nut.esl 20,80 Xı • 
u ı.ıı r babulul 20, '1.5 Rad70 T ra•ro- • ı..;;;,,,;..._._.._....., ____ ..,..; 
•• 2ı 80 OreH erdtn melod u (I'I ) S '1aıı 6.t.a: ı - İ laı hpartada 

• Bor t •• r>roful!Ulr 21,07 Dan1 n 
tu m ııtl (Pi) 23 45 Hafıf ıukılar 

( I'I ) U oo Xarı s. 
J(.. 

TEl\NiK t 'İVl'.:RSITE 
to, ı ~ Auiıı "' klhık P.atı 

(Pi.) 22,00 Xıpınıe. 

A~KARA 
7,28 Acılltı ,.. ı>ronam 7.80 1 S 

.\yarı, 7,Sl l1 ılk (Pi) 7,45 llah:-r 
ler ı 00 6arlnlar (I'I) 6,28 Han ra 
poru, 8,80 Sabah m ıllı:lerl (I'L) 9,00 
Güntln pro;ramı ,., lcaııanıı. 

J(.. 

l~ ıs • U,SO A k.er ıaatı : 

(ıkarılan ı ırb aı .. h. 2 - Uıııumt 

rar ım t - l'td rn a rtal kler. >& -

r r n •a 5 - B r nnu uı: B r mey

' 6 - f, r r.nlr 7 - Geni, k; Bir 
oyun S - Da.t kırlanıncı. 

Yukarıdan Aıafıra 1 - Bır utlı. 

menım; Rurırutn e ,. 5 - K•nı ık 

ı 6 - Devenin durma lan ı:e· 

ı rd ı. Bir nc•a, 7 - ıı.r renk, 8 -
Yaıımalr 

1>011\KÜ flUJ.!11ACı\l'\L"i llALl.I 
Soldan "'- 11 ı - Camhaı 2 - Ld 

~ 8 - IJ•t1 ı - C e 5 - Ek 
6 - San 7 - r:u r 8 - Sr r 

- <: ıret.. 

1 - C'u-ıa. 

4 - Rab. 
m; Bo (ra). 

, ... O l'roırram ve 1'aııa· 

dım. 

Aramızdaki mUnakıısa civarda 
hulunaıılar tarafından göriilme· 
sin dn·e o sırada orada liul un an 
bir ot~mob!J .. hindim. Arkamdan 
ÇPtin de bindi ve taksi hareket 
etti. 

otomobilrlen Şehremininde i 
nerek ha~ke bir tııksiye binip Çe
tinin Ni&tintaşıntlakl evlerine ıdt 
tık ve babası Hadi ile görüştük 

Bu arada Çetın henden özür 
diledi. 

tl'nl\'ersitede 'bindiğimiz oto
mobilde bizden bafka hlc kimse 
yoku. Çetinde de ne tabanca var. 

Dıi7rf'de, panayır yl'rlnılf' bir 
kadını ka(ırmnk lsteı1Ucr 

Dliıce, 2.1 CT.11.A.) - Panayır 
~uindr hüvük hevecanı sebebi· 
yet veren bir hABlsc olmuştur. 

J>a\'yonlardıın birinde çalıs 
makta olan genç ve gilzel Yıldız 
Amasyalı anında bir kadına. Faik 
Kavala 'e Hüseyin Yeklcan adın· 
d:ı iki sahıs. !nl otırrak taarruz 
etmiş \'e kaçırmak istemişlerdir 
Kadının feryadına rağmen mü 

tecavizler arzularını yerine retir
meıe gayrl't sarfetmislP.r, ancak 
polisin ve halkın müdıhıleal ile 
yakfünaliflmlşlerdlr. 

Hendek. 23 (Hususi) - Bugün 
saat 15 de, 15 dakika kadar su. 
ren şiddetli bir kasıtgadan son
ra sağnak halinde yağmur yal· 
mağa b3$lamıs ve az zamanda 
seller sokakları doldurmu~tur 
Fırtına ve yağmurun tiiddetın. 

den bir çok ağaç gö\ deleri ve 
d:ılları sellere kapılarak g'!lmlf. 
tır. Meyve a~aclarının ekserisi 
tamamen meyvelerini dökmfiG· 
für. Elektrik direklerinin baz.Jla. 
rı devrildiğinden elektrik raı;rı. 
kası çalışmamıf, kasaba bu gece 
karanlıkta kalmıŞtit. 

ı2 ıs Mt lthll n s•llm 12 20 " 
tıkft• u'Am, ıt,SO 6arlıılsr Olcu an 
f:lı:rtlb ~uru. ıa 00 M B Ar an ,.. 

haberler. U ıs Me!Od in (l'I) il 

Öl• raz ıt 1, 134~ S o l'troar cl'I) 
ı ı 00 Hı.-a raporu, Akeam pro.ramı 

.,., kapanı$. 

* 111,SR Atıhı proıram n ~ 8 Ayarı 

17,00 •rkı ar, ı">k111an fomeı Pl ırhı 
17.11ô On~ mıılı eri) ı ,00 M zlk 
(Pi l l il 4 O M ıı 1ı: ( İ'I l 19 0() M 8 
Aran ,.., hıbtrler, J9. IS Tar bt n bır 

rtPralı: J 9,20 Tan~olar ( I'I ) 19 30 
Kl!yüo uatl, 20 16 Rad10 ı:an ı 

IZ:UIR 

ı4 Atıl' •• rroırram. ıs 00 Sa.r 
kılıır, 1580 ltalf mııık (Pli J5,-l5 

20.~o Eonuama. 2ı,oO :ı.tıaıık 21.ıs Ko 20 111 n11ro •a •' ı 20.ao Snl::ıı!s 

nuıma 21,SO Earlalar Okuyan ~" n ,arkılar (l'ı) 20 4~ Xonuı:na ıro.ss 

Dem1"1ö.,.•:ı 22,00 Maı k (Pi) 22 ô Set bul aaat 21 O Sa lı:ılar 2ı SO Bor

Dan• mliıltl (I'I) 22,,5 lıl. e. A:rarı H haberleri, I'r ;ramlar Ti kapanıı 
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YENi lfAlf)SÖRl .. YENi $ASl .. YENi NOTÖI. .. 
VELHASIL 

NODEIİN!JE 
HER ŞEY 

r~nl ny-dilt,;tıı hpı tokmap il\ boylll 
kolaylıkla kapı:arı aemum aatlu ••• dl· 
'" lwid &k.-m ile ta.ın bir eJıalc ~ 
eda 

;:;::-ı:a - .. 
i'.nı 6n dlrtltstTCm labloııo en tllkıı ~ en pa!ıalı ua~ 
larda dabJ bulunmayan bU' cıırann, n ,cOzelli~• ııalllp

nr. Arabama tç ft dıı lloyuı" lUT!natı ne tam bir 
atırıılc ı.,kU edtıt. 

&~ yoludur! 
4 motorlu SA S uçoklare •ı· 
ıiz bir konfor, emsalsiz bir 
lüks ve tam bir huzur içinde 
en kesa zamanda ıiıi 
ROMA YA ulaıttrrr • 

• 
OGayeıuıt h• ıetefıne Hftt ''''" IAI. 
J •ııe4ıkl 37 eyn .,,, .. ıehtıa 64 ıolıti11l 
lıirltıruıı lutfl ... 
H1t t~ıll tutaı lfl11 •• rdr• ••ı•ll•• 
MUltılll• uıa fıJ<Uıl•lf••ı• H•••ttllın 
llt0l•rt"• ••11euı •ılıtııı 

SCAJllLJINA lllAN 
AIRLINES SJ'STEM 

··ıaı cd ... Y ... c ... , M .... Tıl.ı uıll 

40. Biyglrlik 
Hidrolikli 
Hidroliksiz 
Pulluklarile 

nın hıquslyctlrrinl tebarüz etUnnckl• 
dır 

MATA$ TiCARET T. A. Ş. 
TAHiR HAN. GALATA • fSTANBUL 
Eskı yolcu sato!!!_karşısındi.Tel: 4 4 9 9 6 
ŞUBELER: . 

' kopılı, 6 ıilindirll Cuııe• 
lin• ford, S2 HnHİnin y,!!• 
dırıdır. En lüks erabalarl• 
lahiit'" r!Jhat relıaht edebi• 
lec•~ bir GÜZELLiK arı•~ 
m•ktedır. fiatıı t 1.910 il" 
rodan itibQ;";;;: 

Bu ·son derece cazip, yepyeni arabayı uzaktan, 
daha vitrinde gördüğünüz zaman ona sahip 
olmak isteyeceksiniz! Yeni FORD 52 mode• 
linde şekil güzelliği, konfor, emniyet ve sağ
lamrık, en hoş bir ahenk içinde birbiriyle imti
zaç etmiştir. FORD 52'yi yakından tetkik edip, 
bütün yeniliklerini öğren9ikten ... ve hele bir 
tecrübe gezisi yaptıktan sonra·· bir an evvel 
ona kavuşmak . istiyeceksiniz. 

MOTÖR Ltd. Şti. 
Takıim, Cumhuriyet Cad., Doğu P~laı altında • Telf.: 12204·82205 • Telg.: MOLIM.Jıtanbul 

fOltD SERVİS İSTASYONU: Ni anta Kodamon Cad., Telf. : 1444!1 

'l'<ırd arabalarm Cn vr arlıo·,.. 
da bulunan bu arma. olomobıl 
nnayıınde yarım uırh.k lccrO 
ııenın tım Udıt 

f•nı m~rkeı:I ~naın d•lıtl. arabaya ~n· 
z:ln koyma aıncU3·e&U11 izamı dertt~de lıo

la)1•tlırm~lır \"en arka pllkanın altın· 
dadır. 

OMI •• 

ı sılı ndırll yrnl F'ol'd mcwru, lıılflanıu{;a ) mi, Ualt~ 
aupaph. 101 ~yı;tr kUYt°cUJıdc, yUkaek komprcı yonto." 

aon dc"c~ lkt1sadldı r. 

NI: ZAJllff' DiKiŞ MAKiN.ASi 

HAŞSAS VE HER HUSUSTA EMNI· 
VETI.I MINICRVA El.. VE . AYAKl.I 
OIKI$ VE NAKi$ MAKINAL.ARI, 
HER ..WUVAMN EN LOZUMLU BiR 

IHTIYACIOIR. 

TM!po-- ......... ı 
MKMMl!:T KAVALA ....,, __ . ..._ 

'30 Senede 460.000 Kadın 
Woman's In!titute of dome.stic arta aııd sdenceı 

Kadın Biçki • Diki5 Enstitüsünün Kolay .'.\letodlarındaıı 
faydalandı 

ÖZBEY BİÇKİ • DİKİŞ 

ANKARA - lstanbul Caddesi f(o. 5. 
ADANA - Çlkmak Cadtlesı No. 59. 

ACENTELER : 
A. HAMDI ERMAN · Sıvrihısar Cad •• 46°ESKISEHIR 
MEHMET ALI YECENOCLU • 9 EylCıt mtyd.- IZMIR 
NAZIM SAMI iSMEN • lnönO Cad. il ·DIYARBAKIR 
AHMET KUÇUK ARMACAN ~c Ort. lst. Cad.92 KONYA 
EDiP SEKiP YURDAKUL • Cumhurıyet Cad.2· SiVAS 
AHMET EVINER - POLATLI 

TURNER su· TULUMBALAR! 

16 • 17, Beygirlik 6 parmak kaideli 

veya tekerlekli hartumlarile birlikte 

Gemlik Fabrikası Mamulü 
Selef an Satışı 

l'URDU 
Bu mctodlan tatbik etmektedir. Az öğrenci alır, iyi )'Cti~
tırır. Maariften tasdikli diploma verılir. Kayıtlar başladı. 

. 
HACiZ KARARI 

Bakaya kalmak suçundan sanık olup hllen Amerikadı Nev· 
1ork şehrinde ikamet eden \'e bu sebeple gaip sayılın ve il~· 
nen yapılan ihtarlara rağmen Ytırda dönmeyen Adılar As. şu. 
be!i mükelleflerinden Halit Ziya oğlu 1330 o. ıu Reha Oğuz 
Türkkan'ın Türkiye dahilindeki emvalinin As. Y. U. K. nun 
216. cı maddesinin 2 No. h fılı."Tası gereğince haczine dair ve 
rilcn ve ilgili mercilere tebliğ edilen l 7/Ey}(ll/952 gün \'e 
:52/ 199 esas sa)ılı karar ayni kanunun 216. cı maddesinin 4 
No. lı fıkrası gerc~ince il~n olunur. 

Adıt Amir 
(15245-3347) 

TURNER OİESEL MOTÖRLERİ __ _..,.. 

9 ve 18 Beygırlik, 4 zamanlı. 

HUSnlH SOYER - Ycnı Bursa Puan· TEKIROAC 

iyi malın reklama ihtiyacı yoktur 

KiBAR 
Tuvclet SABUNLAR 1 

K L 
Dlı ı rılartnı derhal keser .• EcuhaneJerden arınnır. 

Muh sebe Yardımcısı ram yor 
Beyoğlunda büyük bir $irketin muhasebesinde yardımcı 

olarak çalı~acak muhasebede tecrübesi olan 'ıenç bir bay 
Hya bayana ihtiyaç vardır. Taliplerin yazı ile B. O. 254 nu
maralı posta kutusuna müracaatları. 

imtiyaz sahibi: sl~AN KORU~ 
Bu uyıda yıZJ lşlerlııt fillen idare eden me.'ul müdür: 

~ MELİB YE!\'Eıt 
(\'ATAN> Ga:ı:eteclllk ve l\fatbaaetlık T. A. s. - lata.nbul 

VATAS MATBAASI 

Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

Süınerbank Gemlik Sungipek ve Vbkoz Mamulleri Sa· 
nayii müessesesince imal edilmekte olan muhtelif renkler· 
deki selefan kağıtları f ,;tanbul, Ankara, fımir, Adana ve 
Samsun matazalarımızda perakende olarak satısa çıkarıl· 
mıstır. · 

!\lüşterilerimlzin bu yeni mamullerimizi görüp lhti· 
yaçlannı mevzuu bahis mağaularımızdan temin etmeleri· 
ni tavsiye ederiz. (15247) 

TÜTÜN 
. . . 
iKRAMiYELERi 

Eminönü As. Şubesi Başkanlığından : 
Şubemizde kayıtlı !\fal111 Subay, Er ve Sehlt yetimlerinin 

932 yılı Tütün ikramiyeleri yoklamaları 1/Eklm/952 gilnfi bat" 
!ayarak 15/Kuım/9152 tarihinde sona erecektir. ilgililerin &• 
reltli bel:eıerile şubeye milracaatları. (3401-1:5310) 
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[)()OGE~ ku~ 
iti .... 

Yeni Oodge Otomobilleri •nanevl Oodge kalitesi· 

nin timsalidir. Oaha pahalıya satılan otomobillerle 

mukaye:se ettiğinizde, Oodge'u aldığınıza şükre• 

deceksiniz. Çünkü Oodge d•h• konforlu.... d•h• 

eko11omik.... d•ha fazl• ,randımanlıdır. Oodge·v 

tecrübe ediniz, hayran kalac•k~ınıı. 

.\._~7TATK0 
Otomobil, lastik ve Mokine 

Ticareti T1 A.. Ş. 
f~ ~Slm D~ hml hrşıst He. U 

'2140 awg -reıg r. TArKo · 1$tınııuı 
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Birçok ihtiyaçlar içinde sırpınan ıirin K1r1ehirden bir görünüı. 

~-fevntll-
14twttt.t'e~ · 
~AAS& ~ıo: 40 

41 
1 

.!; 

:~'•ı 
-ı 



~ - - ·-. - - - =--JS44l!lf-:Tm3!ll'l1f--""1Cv.ıV"A - --------~~--------·~~--~·~ .... ~-~~~~~-~~~~~~~~--~-~~-~ 

-------------- ~~ - '9 - 1952 ---
___ , ____________ ....... ___________ VATAN - ltt~elı\r tu~s\ 

~ Ar ~ 
ı,. 

Kırşelıire giris 

• 
1 ertleri 1 

« Tiftiği k1rpılan ve doluy.a tutulup beli bükülen 
bir tiftik keçisine döndük » 

x~chirde (Güven) kahve-
sinde oturuyoruz. Civar ma 

~:llarda bulunanlar yavas yııvas 
bir .:ıraya &eldi. Kırsehirliler, 
yıllardanberi içlerinde biriken 
acılan ve şikfıyctlcri döküyor
l:ır. Eskiden dcı.·lct memuru i
ken 1947 denberi ticaret ve z.i
r:ıatle uğraşan :Faik Sclamoğlu 
bassözcü olarak h:ırareUe konu
§uyor. Diyor ki: 

- mrschir, bütün memleke
tin en cok füm:ıle uğramıs yer
lerinden biridir. Yurdun vıırlığı 
hrs:ıbın:ı v:ıtandaştan hizmet ve 
fcdakfırlık istendiği zaman Kır
~ebirli, Çanakkaleyc, Galiçyaya, 
İstiklftl Harbi cephelerine kos
muştur. Fakat sulh zamanında 
daima unutulmustur. Bu ihmal
lerin de\•amı yiirlindcn belimiz 
büküldü. Baharda tiftiği kırpı
lan, sonra doluya tutulup beli 
bükülen tiftik keçi'line döndiJk. 
J.Jse 
Meselesi 

Burada bir lise kunılm:ısı i
çin s:ır!cttiğimiz gayretler neti
cesiz kalmıştır. 10.000 nüfuslu 
Niğdcnin, Yozg:ıtın liseleri var, 
15.000 nüfuslu Kırşchirln yok. 
Diz liseyi memur yetistirsin di
ye istemiyoruz Uy:ınık kafalı, 
bilgili adamımız çoğalsın diye 
istiyoruz. Yozgadın lise sayesin
de temin ettiği münevver bol
luğu bizde yoktur. Aramızda bir 
Jik olmamasının sebebini de tah 
sil noksanında aramak lazım
dır. H:ılk tarafından yapılan or
tamektcp binamız müsaittir. 
K:ıdroya bir tek öğrctmt'n ila
V<'.Sl suretiyle lisenin temeli atı
labilir. :Untün mesele (ortamek
tep) adını füeye çevirmekten Kırşt'.hirde Atatürk llt'ykeline yapılan tec:ıvüı, mcmkkette derin 

akiı;lcr y:ırııtrnış; nefret ve lfınet le kar!jılanmı~ı. IUı~iseden &onr:ı 
Mulasarrıfiık iken halimi:z CUmhurl>aıkanı Cdal Bayar. t:ırafmd?n Ku1elılre hediye edilen 

dnhn iyi idi. 28 000 nüfusumuz yuhandalı.i büst, eslnsinln yerme tıonulmu:;tur. 

Jb:ırettir. 

vardı. Bunlardan bir kısmı An-1 
kar:ıya ve di~er yerlere taşın-1 
clı, §ehlr iken kasaba halini cl- ı 
ııı:ık mcvkilne düştnk. 
Ameliyat masasız -
Jlastane 

Yüz yataklı bir hastanemiz 

Kırşehirin 

istihsali eri 

. " 
zıraı 

var. Fakat perişan bir halde ... 
Ameliyat masası yok, doktoru 
yok. 15.000 nüfmlu bir t:ehir 
amcliy:ıt olacak hastalarını An
k:ıray:ı gönderiyor. Hıılbuki An
k:ıranın Koçhisar kasabası bu
raya 60. Ankar:ıya 200. Ni/.:c?e
nin Gülşehir kazası buraya 45, 
Nifdeye 150 kilometre uzakta 
dır. İyi bir hastanemiz olsaydı, 
Jıütün buraları da istifııde eder
cli. Neden bu kadar. ihmal edili
yoruz, kusurumuz nedir. anlıı
~oruz. 

U>cvanu 1 incide> 

Bu sene vilfıyet dahilinde üç 
milyon dckard:ın f:ı7.la ara

zi ckilmi~ir. Bullday mahsulO 
140.000, nrpa 60.000, çavdar 
25.000, mahH'ıt .20.000, yulaf 12 
bin ton tahmin edıliyor. Bu se
ne, kGylUye m:ıl etmek suretiy
le, yonca ''e korunca nümune 
tarlaları vücuda getirilmiştir. 
II:ıyvan yemleri yeti:tinncJ;e 
fazla istek gösteriliyor. Mer:ıl:ır 
henüz ortadan kıılkmnmıştır. 
Toprak komisyonları mt>r'a ih· 
Uyarını ayırıyor. Burçak, fasul-

y:ı ,mercimek, nohut, pahıtcs 
nncak mahalli ihtiyaca yetecek 
kadar ycti§iyor. 

Meyvalar arasında zerdali en 
başta geliyor. Geçen sene 750 
bin kilo 1.cr~ll. 650 bin kilo 
elma, 500 bin kilo ceviz, 500 
bin kilo kayısı, 63 bin kilo ar 
mut, 480 bi nkilo erik, bir mik 
tar :ıyva, kiraz., visne, ~c!t:ıli 
dut yetişmişti. Bu sene Eoğult 
h:ıvplar yüzünd~n meyva m:ıh
ııulü daha az olmuştur. 

(.Duamı 11 lnc.iıle) 

Kırşelıirde Parti lıaya:tı 
1950 seçiminde l\ırschir her üç p:rı'Udcn milletvekili seçen 

biricik vilayettir. 1950 scciminde Millet Partisi: tek millet
vekili olan Osman Bi:iliikb::ıf;'yı buraa:ın çıkarmı~br. Ayrıca iki 
Demokrat Partili ve bir Halk Partili seçllmistir. 

Bugün Kırşehirin icir.de Millet Partililer Belediye se
çimlerini k:ızanmıs buhımıyorlnr. Onlardan sonra Halk Partisi 
g<'liyor. FalY.ıt rt'nçbcrc yardım teilbirleri dolayısıyle Demok
rat Parti, vilayet çrrçevcsinde kuvvet k:ız:ınclığı gibi, Kırsehi
ıin içinde ele t:ıra!darl:ın artıyor. 

Şimdiye kadar mrı:chirdc ortaklık şeklinde teşebbüsler 
az iken, D.P. B:ışkanı Sa!ı "Ün:ıl, 1Jhami Türkmen ve Memduh 
tnıın ve diğ.:?r ortnkların dahil bulunduğu bir grup, aralarında 
l5birli&i l:urmak surctiylC', muhtelif tescbbüslerc atılmıstır. Bu 
:ırad:ı ciltlik id:ıresi, un f:ıbrikıısı gibi faaliyetler bulunduğu 
glti, Güven Oteli ::dında bir otel ve kahve de vOcuda gctiril
mistir. Bu grup, un f:ıbrilrnsı tc§ebbüsiyle :ıliıkalı olarak faz.la 
elektrik istihsııl etmek ve 5chre satm:ık yolunda bir harekete 
gecmis, faknt Millet Partisine mensup oltın Belediye heyeti 
ile anlasamamıstır. Belediyenin teklifi hi karsıl:ımaması; te
febbüs s:ıhiplcri-t:ır:ıfınd:n particilik gayretine atfediliyor. 

Buna mukabil, muhalif parti mensupları da Demokrat Par
ti teskilfıtını:t idare mekani:ım:ısı fiıt"rine tahakküme çatıştık
larını ve tarafdarlanra uı:ulsüz menfaat temin cttiklf'rini sÖY· 

lüyorlar. Kırschir milletvekili emekli Amiral Rıfat Özdt"ş'den 
Demokratlar, Kırsehirin davalarını ylirütmek için çok gayret 
sıırlcden kıymeUi bir milktvekili diye bahsediyorlar, muhalif
ler ise usulsüz nüfuz ''e tesirlerden en çok onu m<'s'ul tutu
yorlar. 

1950 Eecimindc Kırscl:irden Millet P:ırfüinin tek milletve
kili ol:ırak çıkan Osm:ın Dölükbasımn, Kırşehirli olmasına rağ
men, bur:ısıyle çok ıı:z·mesgul olduıtunu iddia edenlere tesadüf 

ettik. 
Müfit Hoca ıle münakaşııya giristil::inden bu ilavenin diğer 

bir y371sında bahsctliğ.imiz Demolmıt Partili Umumi Meclis 
fı1.:ısı, Kırschirin ihmal edilmesine baslıca sebep olarak, bura
sının hep muhalif millctvrkili sc~cslni ileri sürmllstür. İfa
desine göre bizzat Müiil Hoca, Mcşnıtiyet dc,Tlnde ve ilk Bll
yük Millet MC'clisinde muhalif mevldinde bulunmuştur. Eski 
mebuslardan Rua Bey, muhalefet tarafını tutqıus, nihayet ts
liklftl Mahkemesinin kııuırıyle asılmıstır. Son secimlerde de 

1 Kırr.chirden Jialk Partili ,;e Millet Partili milletvekili çıkmıstır. 
Ortalıkta bu tıın.da p:ırti duygulan hüküm sürme~ine rağ

men, biz.im vnrdıı;ımız. lı:ınaat, Kırschirde pıırti ihtilaflarının 
hcmşeriler \'e dostlar ar:ırmd:ı uçunımlar yaratmadığı ve mü~ 
terek hemscrilik ve \•:ıt:ındaşlık :ıltıkıılnnnın parti ihtirasların
dan d:ıha üstün ve kuvvetli bulunduğu merkezindedir. 

l\ır5chirden TI:ıcıbektaşa gitmek üzere iken, eczane sa
hibi Ahmet Bilgiç ile t:ın:~tık. Kırsehlr hakkında daha genis 
m:ıliımat almak maksadıyle bu yolculuğa iştirak etmesini ri
ca ettik. Millet Partisi E:ı~k:ını olduğunu )'Olda gidrrken öğ
rendik. S:ı:ıtlerce devam eden konuıım:ımızda şunu gördük ki 
Kır~ehir Millet Partisi Br:skanı, hiçbir müfrit hisse kapılmı
yor ,.e itidcl sahibi bir vr.t:ındasın ı:örüsUnü muhafaza ediyor. 

Dacı BcU:ışi Velinin türb~i • 
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Kırşehiriıı coirafi 
durıun 

Kırşehir, ıklim ve cofrafi ~rt 
l:ır itib:ıriyle Ort:ı Anadolu 

nun bütün hususiyetlerini gös
ıtcrir. J:atıdan Ankar:ı, doğu
dan Kayseri, cenuptan Niğde, 
~imaldcn Yozgat .dle homsu 
olan Kuı;ehir, Anadolunun tam 
ortası sayılan bir mevkidedir. 
Bulunduğu ıklim bölgesine gü. 
re; gösterdiği hususiyetler ~n 
lardır. 

'Şim:ıl ve cenupta yüksek da(? 
l:ır, Kırsehirin dahil bulundu
ğu ıklinı bölgesini deniz~on a
yırmıştır. Yüksek ve dnğlık o
lan etrafı içinde Orta An:ıdo
iuda ceni§ yayla ve ova düz. 
lüklcri içinde tek veyahut bir
kaçı bir sıraya dizilmiş sıra 
dağlara rastl:ınır. Araztnin bu 
tesekktilatı yO:r.llnden deniz ha. 
vası içcrlerc giremez. Glr&e de 
rutubetin" büyük bir kısmını 
kenar dağlar iizrrinde kaybct
mis bulunur; içcrlerde y:ıi;ışa 
meydan verecek dağl:ıra d:ı 
rastlanmaz. Bu yüzden İç Ana 
dolu ıkliminde y:ığıflar azdır. 

Dundan b:ıska, yükseklik ve 
denizden uzaklık dolayısiyle 
de kısl:ırı sert geçer, yazın çu
kur yerlerde ~ündüzlcri pek 
sıcak olur; ancak yüksek yer
lerde geceleri serinlik duyu
lur. 

Kır~ehirde ıklimin sertliği 
\"C y:ığışsııJık; :ığaç yetlsmesi
nc engel olur. İç Anadolunun 
ba~ıca karakteri ağaç kıllığı• 
dır. Nebatlar, uzun getcn bir 
kıstan sonra ilkbahııtda :;ese· 
ren, fankt yırım çabuk kuru
y:ın boz.kır, yahut step denilen 
oUukJ:ırın görünüşünden iba
rettir. Bununla beraber tabi
:ıt büsbfitün fakir değildir. 
Step, buğ<l:ıy ekimine ve hııy• 
vancılığa elverişli olduğu gibi, 
dağların eteklerinden çıkan 
suyu bol ka;'naklar ve dereler 
suladıkları yerlere can verir
'lrr. Su boyları ycmyesll bağ 
bahçe ve !kavaklıktır. 

Kır~chlr, yurdun en az yağ
mur y:ığnn bölgesinde bulun
maktadır_ (Vasati 50 cm) 

~------

Şirin bir kaza: MucUr 
<Ba~ı 7 ncicle) 

jJçe imftr planı ynpılmııı ol
mnkla beraber henfiı. tatbik ci· 
!heline gitmcye imkftn buluna
mamaktadır. 

Belediyenin gelir kaynakla
n mahdut \'e gelirleri tı.dır. 

1952 yılı belediye gelirleri
nin muhammen mikt:ır,ı 97016 
liradır. 

ilcede gö:ze çarpacak şekil· 
de belediye faaliyeti )"oktur. 
İlçenin Milli Eğitim 
durumu: 

3 tanesi mcrl:czde, 20 tıınc
ııi de köylcr<le olmak üzere 23 
tane ilkokul vardır. Okullar. 
dan bir kısmı üç sınıflı olup 
eğitmen tara!ındıın idare edil
mektedir. Okula devam eden 
öğrenci s:ıyısının okuma ç:ı. 
i;ında ol:ın çocuklara nisbeti 
yUzde 85 dir. Okul:ı devam e
den kız öğrencilerin ndcdi de 
tam öğrenci sayısına nisbctle 
y:ırıya yakındır. Merkez ilçede 
296 erkek, 201 kız, köy okul
larında 638 erkek, 490 kız oğ
rcnci vardır. 
ilçenin belli başlı 
eksiklikleri \·e 
ilıtiyaçlan: 

A - Zir:ıi sahada: 
Bütün Anadoluda olduğu gi. 

bi rııucur'da da ı.irai s:ıhad:ı bel 
li başlı ihtiyaç su ve sulama 
meselesidir. Mucur'iln kuzeyin 
de bulunan Seyfe gölünün su
yu kanal açılmak suretiyle Mu 
cura akıtılırsa, Mucur zir:ıat· 
çilifü hemen hemen t:ımamiyle 
yağmur duasından kurtulacak
tır. 

Kırşehire 
Nasıl gidilir? 

(C:ı~ 8 incide) 
miryolundan da istifade et
mek kabildir. Gerek Anka
ra. gerekse Kayseri lstlk:ı
metinden ııelen trenkrlc, 
Yozgatın knzası olan Ycrkö 
ye varılır, bur:ıdnn olobUs
lerle Kırşchire gidilir. 
Ekibimiz KırEChire 
nasıl gitti? 

V,atan ekibi Kırşehlre An-
. kara üzerinden ve karn yo 
lund:ın otomobille gitmiştir. 
İstanbul - Ankara arasın
daki yol 10 saat sürmekte
dir. Ekip geceyi Ankn\ada 
ceçirip, ertesi s:ıbah erken
den hareketle Konya yolu, 
.Bal!i, Kaman Uzcrlndrn 3 sa 
:ıttc Kırşchlrc varmıstır. 
Ankara - t<ırschir cr:ısı 
190 kilometredir. BUlün yol 

boyu ı:özünalabildiğine ekilm~ 

B - Milli Ellitim sahasında: 
İlçe merkezinde 'bir ort:ıokul 

yaptırıp, halihazırda ortaoku. 
lun işgal ettiği binayı ilkokula 
vermek llizımdır. Köylerdeki 3 
EJnıfh ve eğitmenli oku11arı 5 
sını!lı ve öğretmenli okal ha
line getirip okulu olmıyan ltöy 
lcrc de blr an önce okul yap. 
tırmnk icabeder. 

C - Delctliyc !ealiy-0ti -sah:ı
snda: 

Her ilçC{le olduğu ı::ibi 'MU· 
cur'da d:ı belediyecilik çok 
geridir. 

İlte merkezi bakımsız ı.·t kir 
lldir. Yoll:ır gayrimuntazam ve 
fopraktır. Yazın toz, kışın ge. 
çllmiyecek derecede çamur ya 
p:ır. Bir hamam olmakla bera. 
bcr tlimire muhtaç olduğundan 
halihaz.ırda çal,ısmamakt.:ıdır. 

Biran önce ilçe imar plflm. 
nın tatbikı cihetine gidilmesi
ne şidddle ihtiyaç vardır. 

ç: ..._ Sağlık sahasında: 
lltt:de t:!m te~kil~th bir dis

pansere ihtiyaç. vardır • .,\rtık 
köylüyil ufak tefek hastalıklar 
için vilayete gitmekten kurtar
mak lazımdır. (Daha önce be
llrttif;i miz dispanserin sadece 
ismi vardır. En ufak bir şekli
de dahi olsa bugün için istifa
de etmek milmkün değildir.) 

D - Köy yolları ve içme su 
ları s:ıhasında: 

Köy yollan ele alınıp; yaz ve 
kış gidip JlC'lmcyi temin edecek 
~ckilde yapılmalı ve &uyu ·ol
rnny:ın köylere ıen kısa bir za
manda su temin ıcttnek ciheti
ne t1dilmelidır. 

Kırşehirin zirai 
istihsalleri 

<Bası :? ncide) 
Hayvancılık sahasında 308.000 

koyun, 147.000 tiftik keçhi, 
11.000 lkıl keçisi vardır. 'Büyük 
ıbaşl:ır cins itiharıylc ı;;tmıyıı 
muhtaçtır. Eskiden büylik bir 
mcr'n olan ve hayv:ıncılıkln te
çincn M:ılya ,:ırazis.i, simdi bu 
civarın tohumluğunu ılflçlan
mıs olarak lemin eden biiyllk 
bir tohum üretcle çiftli!li halini 
almıştır. 

Vilayet icinde 450 traktör, 
257 biçer • döğcr makinesi v:ır
dır. Buna r:ı~mcn bu

0

seneki b<'
rcket karşısında biçer - dô 
makineleri ihtiyaca ktıfi gclmi 
yor. 

:ıraz.idir. • 
Y-01 üzerinde yer yer Çt:Ş. 

mele.r ve dinlenmek i~in 
kahveler vaıdır, 

.Erkek Sannt Enstitüsünde JI acı Bel:taş taşından yapılan bir cami ' modeli 

GOOD - YEAR fabrikasının imtiı ettiği Kamyon lastiklerinin muhtelif fiyatı. 
aekiz modeli "':ıevcuttur. En.., .ucu~ leh.tik~ az kilometre ~yaptığı· i~in çok 

'daha pahalıya mal olduğu bilhass-;· memleketimizde çok;tecrvbc "edilmiıtir.\ 
Kamyon _ lastiği alırken i~inize'."' en ·uygun " modeli intihap' isin tecrübeli 

'~mütehos;rslanmızın fikrini alını~ GOOO-YEAR'ın en yüksek kaliteli ve en' 

~palıalı elan ROAO LUG las1ikle:irtt tecrübe ederseniz bunların kilometre 

hesabiyle"" e~·-~cuz 'ıôstik .. olduklarını 5jz de takdir edeceksiniz. 

D0NYANIN HER BiR TARAFINDA 
GOODYEAR LASTiKLERi iLE HER BiR 

1 

MARKADAN FAZLA YOK N.AKLOLUN· 
DU~U BiR HAKiKATTiR. 

Memleketin her bir tarafındaki acente

lerimizden ROAD LUG veya dieer model·i 
1 ıerdo GOOD-YEAR IS~tiklerini arayını~ 
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Hacı Bektaf Veli'ıiin esrarıı 
cif eminden · intıbalar 

( R otsa '1 ncide) 
Mir.inin 
Seı;i 

Hacı Bekta,J türbesinde in
san, tıırilıin -:anlı Uadeleri ile 
kRrşı karşıya geliyor ve maıi
:nin hakiki sesini duymuş gibi 
oluyor. Hııcı Bektaş'ın, dar gö
rüşlü taassup adamlarını her 
halde tatmin etmiyen bu geniş 
ufuklu alemi, Türkiyede düne 
kadar tam bir vicdan hürriyeti 
içinde yaşayabilmiştir. Memle
ketin büyük padişahlanncbn ve 
devlet adamlanndan bir takımı 
bu aleme girmişler, taritate 
tıiımet etmişlerdir. Vezir iken 
debdebeyi bırakarak süpürg~ci 
sıfatıyle ık'rgiha intisap eden
ler bulunm·•ştur. En dar görüş
l ü ve zevki e en düşkün bir a
dam olan o müstebit Abdlilha
mit, Hacı Bektat türbesinin ta
miri için kesesinden 1311 
(1895> yılında teberrularda bu
lunmuştur. 

Günün birinde Türkiyede tf'· 
rakki güneşi doğuyor, laiklik 
kuruluyor. Bunun mlnası, \"İC
dan hürriyetinin tam bir şekil
de kurulması, kanuna karşı hir 
saygısızlık görülmedikçe hükü
rnetin din işlerine karışmama
sı, buna karşılık dini taassup 
namına adalet, hukuk, terbiye 
sistemine müdahaleler yapılma 
sının, dinin bir Politika fıleli 
diye kullanılmasının önüne ge
~ilmesidir. 

Halbuki laiklik prensibi uzun 
'Zaman yanlış ve Qir taraflı ola
rak tatbik edilıtıiş ve yeni bir 
nevi taassubun gelişmesine 
meydan açılmıştır. !nkılap ha
rekelleıimiz de normal mecrala
rını birdenbire lesbit edememiş 
tir. MeselA harf inkılabı tatbik 
edildiği zaman, baltalayıcı bir 
ruh taşıyan hulüskar bir adam; 
Jlac.ı Bektaş Veli'nin türbesine 
taS3llut ediyor, tarihi bir kıy
met taşıyan kitabelere el uzatı
yor, bunların bir kısmını yok 
ediyor. Ç.ok şükür ki tecavüzün 
umumneşmesine meydan bıra
kılm3dan yeni taassup yangını 
bastırılıyor ve kitabelerin ~ 
cahil ve dd:ın ellerin tahribin
den .kurtuluyor. 

Hacı Bektaş Veli'nin türbesi
ni dolaştığım sırada Hacıbek
taş müftüsü Mehmet Türker i
le tanı~m fakat daha yalı:ınd:ın 
tanışmak ve konuşmak fırsatını 
bulamadı~ıma üzüldüm. Müftü 
Efe.ndi, islim dininin geniş ru
.huruı uygun bir din telakkisine 
a:ıhip görünüyor. 

Din aleminde bir tek gö~üşiin 
değil. türlü türlü telakkilerin 
ve yolların bulunması hakkında 
ne düşündüğünü sorduğum u
man sade ve mütevazı halb'le 
fU kısa cevabı verdi: 

- Fikirlerin tarpışmasından 
hakikat çıkar. 

Memleketimizde bu görüşte 
birkaç bin müftü ve din alimi 
huluns:t, din fazilet ve Cerag<1L 
kaynağı sıfalıyle kuvvetli bir 
Cımil haline gelir ve yobazhğ111 
kendi mı:mfa:tt nüfuzu namına 
taas.c;ubu istismar etmesinin ve 
vatandaşlığı darlığa ve karan
lığa doğru sUrüklemesinin ünü
ııe geçilir. 
Çileler 
Alemi 

Jlacı Bettaş'ın türbesine gir
diğim dakikada şunu hissettim 
ki burası vur patlasın rakı iç
ıneğe ve revk etmeğe mahsus 
bir !ılem değil, insanlar .. , ken 
di kendilerini dinlemelerine \'e 
iyileştirmelerine hizmet eden 
bir olgunlaştırm:ı muhitidir. 
nurnda m:ıddi zevklere ait hi
kayeler değil, çile yoluyle elde 
edilen manevi hazlara mahsus 
lıfıtıralar duyuluyor. 

Çilekeşlere mahsus hücrele
rin önünde hürmetle durdum. 
Ne.fse aZ<Jp için değil, Allahın 
hüyüklü~üne daha derinden 
nüfuz için göze alınan çilelerin 
iki nevi olduğu söyleniyor. Bir 
nevi devamlıdır ve vücudu, be
ka imkanının son haddine, li
dcta mezann kenanna .kadar 
yaklaştırır, kırk gDn yemeden 
içmeden yaşamağa çalışmak de
recesine kadar varır. Diğe:i fa
sılalıdır, vücudun devamlı mah
,rumiyetlerle çökmesine mey
dan bırakılmaı, vücut kendine 

Hacı Bektaş Beli, 1206 da doğ
muş, 1269 da vefat etmiş bir 
fikir n içtihat öncüsüdür. Os
manlı devletinin kuruluş ve ge
lişme devrinde geniş bir fikir 
temeli yaratmak J>akımındln 
büyük tesirleri olmuştur: Mey
dana getirdiği tarikat, asırla:-c~ 
müddet geniş görüşler için bir 
iltica sahası olmuş, Arap ve A
cem tesirler.inin hlikim bulun
duğu devirlerde Türk kültürü
ne gelişme ve yayılma imkln
Jarı hazırlamıştır. 

mek üzere llindistana gidiyor. 
Orada ·Sadık, aşık, mürit ne
dir?• diye bir zamanlar Hacı 
Bektaşa sorduğu sualler.in ceva
bını buluyor, bin altını elde e
diyor, fakat lı:ısmen :r:evk ve se
fahat uğruna israf ·ediyor. Ni
hayet Pir'ln hizmetine girmeğe 
arıu duyan sevgilisi ve onun 
hizmettisi ile beraber Hacı 
Bektaşa giriyor. Türbenin bir 
köşesinde üçünün mezarlann
dan mürekkep bir grup g!>rü-

gelince çile yeni baştan tazele- T ürbeyi _!iyarel ederk~,. h!r 
nir 'taraftan musbet ruhlu hır fıkır B 

1 
K R . • ._ t 

1 · . . . . un ar, ara eısın -.ur u u-

yorsunuz. Hacı Bektaşın kabri 
·civarında da mermer üzerinde 
üt kabartma balık resmi var. 

Nebi Dede diye bir takım isim
ler okunuyor. Bu arada Sersem 
Alinin mezarı da var. Vezirliği 
terkederek dergihta süpürgeci 
olan, sonra neris mücadelesi yo
Juyle derg5hlığa yükselen a
dam ... 

Türbenin kapısından girer- adamıyl~, dı~e~ taraftan b~r ef- şundaki üt nevi yardımın, Al-
ken, söylediler. Orada bir Er- sanele~ alemının ke~ametlı, es- la hın Peygamberin ve Hazreti kalmış. Bununla' beraber sökü
meni gömülü bulunuyormu~. r:ır!ı hır şahsıyeti ıle temasa Ali'nln vardımının remzini teş- len mezar taşlan mevcutmuş ..• 
Müslüman ve Bektaşi ol~uş, gelıyor.sunuz. kil ediy~r. . }facı Bektaş Velini~ t~r~es~-

Mezarlardan bir kısmı, bir a
nlık bir ziraat rnemu.ru tara
fından kaldırılarak tarihi bir 
Abideye :karşı bir baltalama ha
reketine giri3ilmiş... Bir zira
at memuru, bahte yapmak ba
hanesiyle buraya el uzatmış, bir 
rivayete göre maksadı mezarla
rın altında define aramakmış. 
Fakat bir &eY bulamamış, s:ıdece 
bir tarihi eseri tahrip etmekle 

(Sadık) adını almış. Derı:ahla Anlatılan e.fsanelırr arasında • . ne ve dergAha ballı bır, ıkı bı-
lıer türlü işe şevkle koşmuş, ne kadar güzelleri, mlnalılan , Bı~ tarafta Balım ~lt~nın na harap oltnustur. 'Tarihi kıy
her zahmeti fızerine çekmiş. Ö- var. Bunlardan biri, Kara Rei- kahrı ... ~a~uz Sul~a~ Sehmi~ meti olmayan bir, iki misafir
lürken de şu vasıyette bulun- sin Hind denizlerinde başı sı- ·b:ı~ası _fkıncı Bayezıclı Bektaşı hane binası muhtelif maksatlar 
muş: •Beni türbenin k:ıpısı ö- kıldığı bir .sırada, Haeı Bek- . tarıkatıni sok!"'1ağa vasıta olan için kullanılıyor. Fakat esas bi
n üne gömünüz. Girenler, çıkan- taş Veli vasıtasıyle Allahtan lcad'ln... kincı P-lr diye anıl~ nalar iyi bir haldedir. Sür'atle 
ların hepsi beni . çiğnesinler, yardım, peygamberden şefaat y~r. Yanında akrabasından Şa restore edilirse ve e.<;ki eşya 
tepelcslnler, geçsınler ... • Bu istemesi ve dergaha bin altın Kalender... yerli yerine konulursa Hacı 
arzu da, ebediliğe doğru uzanan adaması... Gemi kurtuluyor. Bahçe kısmında ~kım takım llektaş Veli'nin Alemi, çok zi
bir çilenin ifadesi ••• Fakat Sa- Buna inanmakta tereddüt gös- mezarlar var. Bir tari:ırta naha- yaretçi çeker ve Kırşehir ve Ha
dık'ın adının, ölümünden n,ice teren GÜ\-enç Abdal, h3kikati lar, diğer tarafta Çelebiler... eıbekt:ış için canlı bir turizm 
nesil sonra r:ıhmeUe yiıdcdH- bizzat görmek ve adağı götür- Ak Baba, Feyzi Baba, Türabi, h:ırckeline yol açar. 
mesine vesile oluyor. 
A~b~ • 1 
Çeşme K h· . . M ·· ı·ı H .,. 
Be~~:;i~~\!1s~~eri~ran~~~~i~ 1 1 rşe 1r1 n . u 1 . o ca s 1 1 e 
miz zaman ilkönce mermer bir 
çe~me ile karşılaştık. Bir arsla
nın ağzından su akıyordu. Meç
hul fılemlerden geliyormuş .lıis
sirle bu soğuk sudan zevkle iç
tik. Çeşmenin üzerinde şu kita
be vardı: 
Nüş f'den bulur bayat-ı ravi

dan 
Çeşme-'i hayvan ki derler i~te 

bu ••• 
ıc telııid-i Kerbelinın a,kına 
, .er sallt ile, selim ile vu:m' 
Cnber-i tarilıi söyle Hilmiyi 
Arsbaın abladan aktı bvılu ... 
Bunun altındaki ibare, çeş

menin Merdivenküylü Bektaşi 
Babası Fehmet Ali Hilmi Dede 
B3b3 tarafından vücud:ı getiril
diğini gösteriyordu. 
Sönen 
Ocak 

1923 de Tekkeler Kanunu ~1-
kınca burası dergah olarak ka
panmıştır. En son Bektaşi Ba
bası Salih Niyazi B:ıb3, Arna
vutluğ3 gitmiştir. O oman Der
viş ol.ın Hacı Bekbşta bulunan 
Sırrı Bab3, Kahireye gitmiş, O· 

rada yaman bir mamure şeklin 
de bir Bektaşflik ilemi kurmuş
tur. Sırrı Baba, bu sene mem 
Jeketimize gelmi';i, aylan.-a do
Jaşmı~. bu ıırnda Uaeı Rektaş'ı 
riya.ret etmiş ve t.Amir işine sar
fedilmek üze.re 280 lira bır:ık
mıştJr. 

Ilııgün sönmüş bir halde bu
lun:ın derg.lhı, e.'lki haliyle ha
yalimde canlandırm:ığa çallş.. 
tım. Şimdi An!carada F!tnograf
ya müzesine tasman büyük ka
ra kazan, diğer aşure kaıanları 
kaynıyor, misafirhaneler, aşev
leri, ekmek evleri dolu ... Mey
dan evinde faJlıyct var. Tari 
kate girmek isteyenler. takım 
takım imtihand.1n geçiyor, kırk 
lar meydanı canlı bir hJlde .. 
BJbahr, Çelebiler, Dervi'!ler 
ortalıkta dohşıyor. Kilimler, 
h:ısır!Jr fizerire oturan bir ka
bbalık, bu hava içinden her 
günkü aliık:ılann dlr ı;embcfrı 
den kurtulm:ığa, yülı:seklerdt.' 

bir Ş{'yler aramağa çalışıyor. 
Jhcı Rek!.a:; 
Veli 

Bugün r.önmilş bir h:ıMe bu
lunan bir muhit .içinde hile 
canlı ruhunun tesirleri duyulan 

görüştüm 
(Başı 5 incide) 

dir. Böylece aralannd3 bir ay
rılık meydana gelmiş ve Bek
taşilik Kırşelıire sirayet ettiril
memiştir. 

Aşık Paşa daha ziyade Mevla
nanın yolundan yürümüştür. 
Mesneviyi türkçe olarak tefsir 
etmiştir. F.serinin tek el yazma 
nüshası Kırşehirden alınmı,. ne 
basılmış, ne de iade edilmiştir. 
Bu hareket, 'Mesnevi aahasın«b
ki Türk bilgisine karşı b:r scd 
teşkil eder. 

Aşık Pa;sanın eserinde derin 
hikmetler vardıor. Meselll şu sö
zünün detinliğine bakınız: 

Her ejYa eıdu Cebrail, 
Eder tebliğ Kur'anı ..• 
Ya ki senia ol Ahmede 

C.öndeTdiğin Kur'an nedir! 
Yani kainattaki bütün eşya, 

birer Cebrail keınliyor. halleri
nin lisanıyle Kur'Anı ins:mlara 
tebliğ ediyor. Kur'an, kflinatın 
zaten .ifade ettiği hakikatlerin 

tır• diye Kayseri hattını çöller
den geçirmiş, Kırşehire uğrat
mamıştır. Böylece memleketin 
en güzel mahsulü olan m~yva
ların baska yere nakline .imkln 
bulunmamış, hepsi çürümüş 
gitmiştir.• 

Bir sut 
HwyeSi 

'Bu sırada umumi il mecfö•i 
Azasındim bir Demokrat vatan
daş bulunduğumuz odaya girdi. 
Belli ki hoş ve şakacı bir r.attı. 
Müfit Hocaya çattı. Bize dedi 
ki: . 

- Sakın onun dediklerine 
bakmayın. Evi saraydan alın
mış sa:ıllerle doludur. 

Müfit Hoca bu sözleri ŞJka
dan anlayan hir insanın edasıy
le dinledikten sonra ban:ı iza
hat verdi: 

- Halife Mec.it Efendi hamt 
bir saat hediye etmişti de on
dan bahsediyor. 

- Ya, öyle mi? dedim. Ab-

açık bir ifadesidir.• ı--

Km}elıirin 1 Avanos Geriliği 1 

(B;ışı 3 iinciide) 
Kırşebirde herkes muhitin 

geriliğinden şik5yetçidir. Bunu 
izah için Kırşctıirliler kendi I , .. 
kendilerini tcnkidden çekinme- kfınlarla ·kaııaba ,guzellenn ekte 

dikleri gibi. gelip geçen hüldi
metlerden de acı acı şikayetleri 
vardır. 

Müfit Hoca bu b:ıhis hakkın
da dedi ki: 

dil'. 
Pazar yerindeki binalar yık

tınlnıış. geniş bir meyd:ın elde 
odilmiştır. 
Kozanın 6 kahvesi, l sinema 

sı, l hamamı ve küçük çapta 
3 tane de oteli vardır. 

Elektrik işi ıhale edilmiş, bi 
nası tamamlanmış, diğer tesi
s:ılı da yapılmak üzeredir. Şeh
rin on çesmesi varsa da ihti
yacı karşılayamanı:ıkta h:ılk 

tcmWik işlerinde ırmak SU· 

yundan faydalanmaktadır. Te
mız içme suyu temini ele alın
mış bir mevzu halindedir. 

K:ı:>ab:ı; motörlü vesaitın ço
ğalmasından; esaslı bir inkışa. 

- Vaktiyle Kırşehirde halı
cılık s3n3tı ilerlemişti. Ht-r ev
de bir tezgah nrdı :Bütün şe
hir 3, 4 bin tezgahlık bir halı 
fabrikası halinde idi. ı-;rı:ekl~r. 
karılarının san:atı ile karın do
yuruy9r, tembellik ediyorhırdı. 
Ti:::ıri hareketlere r:ığbet a!dı 
H.ılbuki iklim her türlü isti 
sallere mü~ittir. Getmi~ hU
küır.etler de Kırselıirc hiç e
hemmiyet vermemişler, ht?r ta~ 
raftı fabrikalar d:ı~ıhrken bir 
tanesini buranın hissesine dü - ı fa ba~lamıştır. Mahallen sarfe
şürmemişlel"flir. Hatta Topal _ dılcn çanak, çiimlf'k; otomohil
isman Hakkı !'aşa, ~kcri lıJt lcrle daha uzaklara götürül-

dülmecit Efendi, düğiin hediye
si olarak hana da bir saat he
diye etmişti. 

Hazırcevap ve şakacı Müfit 
Hoca, bu sözüme derhal şu mu
kabelede bulundu: 

- Ne duruyorsun, o saati 
derhal Kırşehirtleki kardeşinin 
yanına yolla. 

Bundan sonra Demokrat u
mumi meclis Azası, Kı[)ehirin 
daima muhaliC milletvekili çı
karmasının ceuısını çektiği h:ık 

kında bir söz açtı ki siyasi par
Hlerden bahsederken bunun hi
kayesini anlatacağım. 

Müfit Hoca ile Rauf neyden 
uzun uzııdıya hahsettilc. Rallf 
Bey B:ışvekilliklcn çekildiği za
man Amdolud:ı bir S."'y:ılıat 
yapmış. Bu arada Kırşehire u~
ramış ve Mü!ıt Hocaya mis:ıfır 
kalmış. Hoca bu konuşm:rya ait 
dikkate değer hitıralar anlat-
tı. 

A. E . Y. 

kazası 
müş ve paıarlar bulunmuştur. 

i1946 &-ılındo belediy.m in ol
mak üıere: knsabadıı yalnız bir 
tek otomobil varken: lıugiiıı üç 
taksi ile beralıer on sekiı:c çık
mıştır. 

Bütün Avanoslunun boynu. 
mı büken, yüreğini sızlatan bir 
derdi vardır, o da yol... Ken
disini köylerine , ve etrafına 

b1ğlayıın bir karış yolu yoktur. 
Kasabaya uğr:ıy:ın her devlet 
büyüğüne. her zaman <Rize 
yol yaptırınız) dıye yalvarılır. 

Şimdi devlet şost'sine ve Him 
metdede ıst:ısyonuna bağlana

c:ık 3G kilometrelik yolun '>ir 
kısmının toprak tesviye,;ı ya
pılmaktadır. T:ımaml:ın.i•l(ı:ın 

sonra geııı~ bir nefes aıırrncak· 
tır. 
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Kırşehirin tarihçesi 
o rta Anadoluda vıliyet mer-

kezlerinden biri olan Kır
şehirin hangi tarihte ve kimler 
tarafındln tesis edildiği kati
yetle m:ıllım değildir. Fakat 
zengin ve eski bir mAziye malik 
olduğu muhalı:lı:aktır. Cevat .H:ılc: 
la Bey, •Kırşehir• adlı eserin
de bize bu hususta oldukça ge
niş m:rlümat vermektedir. 

lı:tilerln merkezi Hatusns 
(Boğazköy) Kırşehire yakındır. 
Diğer tarartari Fransız arkeo
lr.glanndan Louis Debporte•un 
1931 de Kırşehire kırk kilomet
re mesafede bulunan Hash!:iyük 
.mevkiinde yaptığı hafriyatta E
tiler~ aft birçok eserler meyda
na tıkmıştır. Etiler'den sonra 
Kttılırmak çevresi içindeki di
ğer şehirlerin mukadderatına 

tabi olmuştur. Roma zamanın
dı bellibash kasabalardan biri 
olduğu ileri sürülebilir. Kırşe
hirin klftsik tarihlerde adı 
Aquae Saravenea ve l\lokisos ·O· 

larak geçmelttedir. 
26 Ağustos '1071 de cereyan e-

den Malazgitt meydan mu
harebesinden sonra Anadolu, 
Selçuk Türklerine baştanb:ışa 
açıldığı zaman Kutulmuş oğlu 
Süleyman Şah ve kardeşleri Or
ta Anadoluyu fothetmislerdl. 
Bu arada Kırşehir de Türkle
rin eline geçmişti. Selçuklular, 
muhtemel olarak bugünkü ka
sabayı ya yeniden inşa etmişler 
veyahut şehri imar ederek bü
yütmüşler, güzelleştirmiflerdir. 

Selçuklulardan sonra Daniş
mentlere, tekrar Selçuklulara 

-...,;,. __ 

.. 

.Kırşehirde •ia 

Yazan: 

Feridun Fazıl 
TOLBENTÇ1I •• ve nihayet Ertana oğullanna 

getmiştir. Bu devirde Anadolu
da yetişen ilk büyük Türk şai
ri Te mutasavvıfı Aşık Pasa. 
Kırşehirde yaşamış ve 1332 de 
burada ölmüştür. 
Kırşehir, Sultan Murad-ı llü-

davendigir zamanında Os
manlı Türkleri tarafından zap
tedilmiştir. Fakat Sultan Mu
radın 1389 da Kosova meydan 
muh:ırebesinde şehit düşmesini 
fırsat bilen Anadolu Beyleri, 
Osmanlılar aleyhine h:ırekete 
geçtiği zaman Kara Tatarlarının 
Reisi Mürüwet Bey de Kırşe
hiri zaptederek Sıvas hükü:n
dan Kadı Burhaneltin'e ·Ver
mişti. 1398 Temmuzunda Aklfo
yunlu Enılri •'Kara :YUIOk Osman 
Bey tanıfındun l>ldOrillmesl .u. 
zı>ri ne Burhanettinin ümerası, 
Sultan Yıldırım Bayezide mü
racaat ederek sür'atle gelmesi
ni istemişlerdi. Bayezit vaktin
de yetişmiş ve Kadı Burhaııet
tiııin bütnn ülkesini ve bu ara
d Kırşehiri de almıştı. 
1 402 de cereyan eden ve Sul-

tan Yıldırım Bayczidin mıığ 
lübiyeti ve esareti ile neticele
nen Ankara meydan muharebe
sinden sonra Timur, kendisi
nin yüksek bakimiretini t:ını-

Uacı Bektaşi Velinin &ii.rbeai 

mak şartıyle Osmanlı işgalınc 
uğramış olan Anadolu Beyleri
nin memleketlerini yine ken
dilerine vermişti. Bilhassa Os
manlılann başlıca rakibi olan 
Karam3n devleti Kayseri, Kır
şehir, Sivrihisar, Beyp3?an ve 
Antalya .havalisini ılhak ederek 
eskisinden dah3 büyük bir ha
le gelmişti. Şehzadeler müı::ıd::?
lesinde :a.ıehmet Çelebi. Kırşe
hire 15 kilometre kadar bir me 
safede bulunan Cemele kalesin
de Karamanoğlu İkinci .Meh
met Beyle buluşarak kardeşi 
Süleyman Çelebiye karşı bir it
tifak muahedesi yapmıştı. 

Çelebi Sultan Mehmet. kar
deşler kavgasında muzaffer ol
duktan sonra Kirşehir tekrar 
Osmanlılara geçmiştir. Kırşe
hir, Selçuklular, İlhanller ve 
Ertana oğullan zam3nında K:ıy 
seriye bağlı olarak kalmış, Os
manlılar devrinde Karaman e· 
yaletine bağlanmıştı. Bir ara
lık kaıa hali~ gelmiş, tekrar 
mutagarrıflık ol~uştur .. Cumhu
rlyet 'idaresinde •vilayet merkC'
zi yapıl,mıstır. 
Kırşehir, haşla bUyUk Türk 

şairi Aşık Paşa olmak üze
re birçok mühim ve kıymetli 
şahsıyetler yetiştirmi~tir. Bir 
zam3n1Jr Melik Gazi medrese
sinde senelerce dört mezhebin 
fıkıhı okutulmuş, Anadolupun 
b:ıslıca ilim merkezlerinden bi
ri vasfını m\ıhJfaz:ı etmiştir. 
Yıldırım B:ıyezidin oğlu Emir 
Süleyman Çelebinin \'eziri Şeyh 
J:amaz:ın Paşa Kırşehlrlidir. 

Ahmet Emin Yalman ile. 

• _. 

Kank, Orta Anadolunun yegane gür )"t>şilliğini teşkil eder. SU 
boylan kim ilen kn-aklıklarla ör tüliidür. An:ıdoluya çok intıbak 
eden bu ,-er:ıkiır ağaç, ufak hiın nıetle her ye.rde yetişebilir ve 

Anadolu; kıs:ı :r:am:ında yeşile bürünebilir. 

vanos 
A vanos, Kızılırm:ığın köpük-

lü kıyısına uzanmııı ve Er· 
cis dağının eteğine yaslı Orta 
Anadolunun şirin bir kasaba· 
sıdır. 

Dağlarında pek çok cinsi bu 
lunan taşları kolayca işlenerek 
bmalar yapılmıstır. Türlü m0-
tmerle süslenmiş bu bembeyaz 
taş e\·ler, daha çok uıaklar
dan; temiı bir sıra diş gibi 
misafirlerine gülilınser. 

Kuzey yamacındaki köy, bağ 
larlyle, güneyde Karşıgeçe bağ 
lannın yeşillikleri ortasında 
mevsime gure renk alan .Kı
zılırmak, yaz günleri gümüş 
bir kuşak gibi uzanır Bahar
daki köpüklU suları yu ayıa

nnda sakinleşir, içinde yüzen 
yüzlerce genci uslu, uslu ok
şar. Yine tastan yapılmış 112 
metre uzunluğundakı birıcik 
köprüsü en iyi gezinti nıaııaı
lidir. 

Şehirde çok esıı:uıen kalma 
inler vardır ki, tarihıa !taran. 
lık günlerinde dahi :ne~ıcün ol 
duğunu g!:istermektedi!". An 
cak taşlannın çok yumuı>ak o
luşu yüzunde:ı eserler uzun ö
mürlü olJm:ımış. Bi.ze nakiki 
tarihımizı bildire nmehaz bı· 
rakmamı~tır. Bugün en eski 
eser Alüeddln Camiidir. Selçuk 
lar tarafından yapılmıştJr. 

Kasaba 1972 evlıdir. Nüfusu 
5240 dır. Şim!ll rü~g-lrbrına 
karşı kap:ılı oluşu ve Kızılır
mağın da tesırıylc yazlar er
ken başlar. Etraf kasab:ılard:ın 
15 gün evvel. meyva ve üz.Um· 
leri. de yetişir. Kışları da çok 
zaman mutedil geçer. Rakımı 
960 metredir. 

Halkı munis ve calışknndır. 
Dilencisi yoktur. Daha çocuk 
yaşlarında iken iş hayatı baş. 

lar. Kas .. l>aya sefalet girmemiş 
lir. Zengini de yoktur, hayat 
mütevaııdır. 

Avanoslu; tabiatın kendısine 
IC.tt!cttis i toprağı t:ın:ık, çöm
lek, künk, kir~mıt, küp, testi, 
bardak ve3airc yapmakla ün 
alnu,tır. A hn:ıdan Samsuna 
kadıır bUtün cıv:ır Kayseri, Kır 
şehir, Yozgat ve N;l!cle illeri 
eıı çok Avııııosta yapılan bu LOP 

azası 
rak kapları kullanır. Tezgahı
nın üstüne koyduğu bir parça 
çamuru işlerken her y:ıtıancı 
hayret duyar. Bu san'at tA es
kilerden kalma dede mirasıdır. 
K~sabada 12J is yerinde 400 
usla çalışır. 

Muhtelif şekildeki kaplan et 
ra: köyler gelip satın .aldığı 
gibi Avanoslul:ır da tok um
lar:ı götürü" · -rıar. Şimdi O

tomobil ve at ar:ıbalariyle da
h:ı çok ve daha esaslı satıl
maktadır. Ortalama senede 144 
bin lira kazanılır. 
Ge~ kız ve kadınlanmız bir 

dişi kuş gayretiyle yuvalarına 
yardımda bulunı;r;.ır. Onların 
hünerli ~lleri ve ince rek.llan 
en güzel halıları yaratır. Kız,. 
l:ırımız müstakbel yuvalarının 

ilk süsUnü hazırlarken bu san' 
ati de öğrenirler. Senede orta
lama 2100 adet h:ılı, el tezgah 
larında dokunur. 12 ye yakın 
model ,. .. • " .. ~~ "- ıilhas.oa 

Ni{!de ve Kayseriden l?!'l"n tiic 
carlar bu halıları to:>larbr. Se 
nede sMi seksen bin lira A
vanosa kar kalır. 

Bağ ve üzüm memleketin ü
cüncü derecede gelen önemli 
kazanı; membaıdır. Ondört bin 
dönüm bağdan ortalama 650 
bin kilo kuru üzilm elde edilir. 
Yaş iken de çok satıı yapılır. 

Halk, eglenmesinl de pek iyi 
bilir. Binnik denilen üzüm ~rr 
meleri, civarda ün almıştır. Bir 
buçuk ay süren bu yn sefala
rı hemen hemen her pazar de
vam eder. Semtlerinin isim?cii 
ni alır. Jlu Binniklerde Judııı, 
erkek bütün Avanoslu, bağla
ra dJkülür, gününü nei'e içı:t
de bir bayram heyecaniyl! n
şar. 

Ziraat gün be gün artmat
t n:ı r H.:ı tea kaı..:ıbJd:ı on '"" i 
traktör ve diğer ekip malla 
riyle on tane de döver • biçer 
var.!.r. 

Kas:ıb:ıda son sene.lerde ge. 
niş bir imar hareketi b:ışlamış
tır. 

Şehir pl5nı uygulanmakta, be 
lediyenin yaptırdığı örnek dUk 

(De\'ll111ı 10 ua<:uda) 
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Kırşehir Valisi Fethi Tansuk, 
en genı; valilerimizden bi

ridir. Fakat yapısı ve sporla uğ
raşm:ısı itibarıyle olduğundan 
da genç görünUyor. Kendisiyle 
Kaman kaza merkezinde karşı
laştık \'e :ıkşam Kırşehirde Mu 
nllimler Birliğinde buluşmak 
üzere sözleştik. Fakat biz ll:ıcı
bckt:ışta f":ızl:ıca kaldığımız, Va
li ise o civarda çıkan bir har
man yangınına gitmek ıorund;ı 
olduğu için anc:ık ertesi gün 
Kırşehirde, m:ıknmında k:ırşı
Jnştık ve Kırşehirin hal \'e şart
lan ve işleri lıakkındn kendi
sinden etraflı mnHlmat aldık. 
Bunları uzun bir yazı halinde 
nl.'şredecek yerde, ayrı ayrı ba
hislere ayırmağı doğru bulduk. 
Ekibimize gösterdiği alaka ve 
yardımdan dolayı sayın Fethi 
Tansuk'a teşekklir ederiz. 

Vali, 28 Nisanda Kırsehlre 
gelmiş, o uımand:ınlJeri ,·il~ye
tin köylerinden üçle birini do-
l:ı§mıştır 

Kırşthirde 
:ıuaarif işleri 

Kırşclılrin altı kazası vardır. 
Rıınlardan biri merkez. diğeri 
Avanos, Çiçekd.ağ, liaı:ıbekta~. 
Kam:ın ve Mucurdur. Biri mer
kezde, ikisi Kamanda, biri A
vanos'da olmak iizere dört bu
cak me\·cuttur. Çiçekdağ Sıtma 
bölgesi de bir bucak olmak için 
icabcden vasıflara sahiptir. Bu
rada Sıtma kelimesinin hast:.
Jıkla alfıkası yoktur. Dôlge, kuv
vetli h:ıv:ısı olan bir yayliıclır. 
Xı;~rin b:ızı kazalarııırla 

a.ıis· 
• e 

mektepsiz köyler pek azdlr. Bu 
arada Hncıbeklasa t'ivar ve ma
halle halinde bulunan dört köy 
hariç olmak Ozcre diğer 29 ki}y
den 26 köyde öğretmenli, 3 kôy· 
de eğitmenli mektep vardır. 
Kaman'ın 70 köyünden mek

tepsiz olnnlar yUzdc 18.5, Avn
nosun 46 köyUnde yUzde 10.5, 
merkez kazanın 63 köyünde 
yüzde 27, Mucurun 85 köyünde 
yüzde 34 dür. Çiçekd:ığında 72 
köyden yalnız on ikisinde öı;?
retmcnli, sekizinde etitmenli 
mektep olduğuna göre en diiş-. 
kün nisbct oradadır. Bununla 
beraber orada bir yeni mekte
bin inşası ihale cclilmiştir. Biri 
de ihale edilmek üzeredir. 

İkinci Cihan H:ırbl esnasın

Kırşehir Valisi Fethi Tansuk 
daki mektep seferberliğinde in
şasına başlanan ve yarım kalan 
altmış kadar mektep binası \'ar 1 
dır. Bunlar, tetkikten geçiril
miştir. Sırasıyle ikmal edilmele-
ri için tedbir aranacaktır. Çi
çekdağ rnUstesna olmak üzere 
her kazada ortamcktcp varılır. 
Merkezdeki ortamcktep binası 

Kaman ilçesini ziyaret 
Jise haline konulmağa müsait-
tir. Kırşehirin nüfusu, civarda-
ki lise sahibi vilayet merkezle
rinden Niğde \'e Yozgattan faz
la olduğuna göre Kırşehirin bu 
ihtiyacı elbette karşıl:ınacaktır. 

Kırşehirde erkek \'e kız sa
nat enstitillel"İ, akşam klz sanat 
mektebi, ikisi kadınlara, ikisi 
erkeklere mahsus gezici -kurs
lar \':ırdır. Bunlar, muhitlerine 
çok faydalı olduğundan bir sene 1 
daha kalmaları için istekler i
leri silrülmüştiiı-. 

Anadolu şehrini toprak damdan 
kurtarmak devri açılmıştır 

Ank:ıradan sonra Kırşehir hu-
dutlarına girdiğimizde ilk 

uğrak yerimiz Kırşehirin Ka
man kazası oldu. Şehre düz ve 
uzunca bir yol ile giriliyor. Bu 
yolun hemen sağında )'eni ya
pılmış bina, Kaman ortnokulu
dur. Kamana girerken dikkati 
çeken cihetlerden biri de bil-

YAZAN ı 

KEMAL AYDAR 
hassa yolun sa~ında sıra halin
de yükselen fkl katlı modern 
evler oldu. Bunlar henfü inşa 
h:ılincleydl. Şehirlerin bile top
rak damdan kurtulamadığı bir 
zamanda, Orn:ı Auadoluda Ka
manda kiremit damlı adeta birer 
YHlilyı andıran evleri görme
nin insanda nasıl bir tesir ya
pacağını tahmin edebilirsiniz. 
Dundan, memleket hesalJına ım
cak sevinilir, iftihar duyulur. 
Alakalandık, evlerin sahiplerin
den bir kısmını bulduk, konıış
hık. llcmen söyleyellm ki, Ana· 
doluyu olduğundan yUz sene da 
ha geri gösteren ve bir perişan 
lık halinde insana bedbinlik \'e
ren toprnk dam, kara sıva ker
pic, Kamandan elini ayağını 
çekme)"e başlamıştır. Bunun di
ğer yerlere sür'atle yayılıp bir 
şehircilik cereyanı, fıkri halin
de ortalığı kapladığını düşiinU
nUz. Orta Anadolu şehirleri 
kurtulmuştur; Anadolunun çeb 
resi bir anda değişmiştir. Bu 
ümidi, gerçeklesen bir rüya gi
bi ileride görürsek hep beraber 
sevinelim. Kaman'da gördüğü
müz evler bu gerçeğin ilk :ılii
mellericlic. 

vağın sadakatini k:ırfiılıksız bı
rakmıştır. Gönlünü verene :ı r
kasını çevirmiştir. Köyün için· 
den, kenarından gürül !ıÜrül .a
kıp giden suyun kenarına iki 
kavak fidanı iliştirip ona b:ık
m:ık, iki iken dört yapm:ık sev 
dasını duyan bir köylü dııha gö· 
rülmemiştir. Köy, onun için :ı
iiaçsızdır. Köylü, güneşin altın
da çatır ç:ıtır yanar da, kemli
sine yeşillik \'e serinlik, köyü
ne &irinlik getirecek kiilfl'tsiz 
iki kav:ık yetiştirmek htıtırır.a 
bile gelmez. 

Fakat Kaman, öyle dl.'ğıl; Ka 
mnnlılnr artık kavağın, sırrına 
ermiştir. iste, yer yer meydana 
t:cUrllcn küçük kavak orm:ınla
rı, bu sırra erişin ti! kendisidir. 
Bu sırrı, her köylü erecek o
lursa, yarının güzel evli An:ı· 
dolu köyünün serveti, de ~üsii 
de ka\'nk olacaktır. 

* Kamanın ortasında bir kah-
venin bahçesinde Kamanlı

larla birlikte oturuyor, dertıe
siyonız. Hepsi de memleketle
rini tanıtmak iı;in ne kadar }ıe
\'csJi \'e hazır. Dize bir hamlede 
Kamanı tanıtıyorlar: 

Kırşehir, imAra ihtiyaç gösterrn bir şehirdir. Islaha muhtaç sok:ıldardan biri görülüyor. 

İki katlı sevinmek lazım: Çün 
kü, Kamanda bu evleri )'nptı
r:ın, köylülerdir. Kazanan köy
lü arlık ne yapacağını biliyor. 
Uyanmaya başlayan yeni bir şu 
urla karşı karşı:,·ayız. KöylU, bu 
şuur sayesinde, köyde .kazandı
ğı para ile şehirde ev yaptır
maya başlamıştır. 

Kam:ın sekiz sene.tik bir kıı
:rnclır. Geniş ziraat ar:ızislnin or 
tasında kurulmuş, meY\a ,.e ka 
vak ağaçlariyle örtülü bir yer. 
Nüfusu bcs bine yakııı. Halkın 
yegane geçimi hububat zir:ı::ıti 
\'e biraz da meyvaeılık. Şehrin 
elektriği 1948 senesinde temin 
edilmiş. Simdi de, (Başpınar) 
mevkiinden iyi su gctirlilmesi 
işine başlanmış. Şehirde bir or
taokul var. İlk mezunlarını d:ı 
bu yıl verdi. 103 talebesinin üçü 
kız ve talebenin hemen yarısı 
da köylü çocuklnrı. Ayrıca Ka
manda bir ilk ekul da var. 

X aman, iiürtatJe inki~af elmcli.tedir. Bilhassa yeni inşaat güDden ıüne hııJıınnıaı.tadır. 

Bir dağın yamacına, tepesine 
veya şurasına burasına serpil
miş çamur \'e kara sıva yı{iı
nınd:ın ibaret, susuzluktan tat
l:ımış dudakları andıran kavrul 
muş çehreli, ağaçsız kiiy, hattl\ 
şehir cevher dolu Anadoluyu i
.ki bliklüm ihtiyara döndürmüş
tür. Bu ihtiyara; enerji ,.e nes'e 
verecek olan yegane ç:ıre, Ka
manda başlayan yeni onarım \"C 

yapı hareketi ile yeşillik \"e :ı
ğaçtır. 

Vdaı.lir kank 
K~:ı·lin sarı benzini yeşillendir-

mek için her tUrlU imltün 
var. Anadoluyu .her şey terket
miştir, fakat ka\'ak .nğacı en \'C 

fakir, en sadık bir dost gibi: 
onun yanında kalmıştır. Kavak. 
su bulamadıftı yerde nıtubctli 
bir karış toprakta bile boy at
mıştır. Vefasına liıyık bir doi?· 
rulukla sivrilmiştir. 

Fakat Anadolu köylüsU Jı:a-

Kıımanlılar, beraber çalışm:ı
nın ve eser vermenin bir örne
ğini ortnya koymak üzeredirler. 
Şehirlerine 25 yataklı bir has
tahane yaptırıyorlar. Binası, ya 
landa lıazır olacak. 
Kamanın, Akpınar ,.e Sawı

Jı Düyükoba isimli iki n:ıhiye 
si ve 72 köyü var. Bu köylerin 
62 sinde okul var ki, bu bütün 
yurda naıanın rekor denecek 
bir nisbettir. 

Bu yıl mahsul bol. Geçen yıl 
kinin 3-5 misli. Onun için köy
lil memnun, şehirli memnun, şe 
hir memnun. 

• Kamanda kaldığımız birkaç 
saatin hatırasını saklıy:ıc.ağız. 
Çünkü Kaman, Anadolunun ha
lini her görilşllmüzdc s11Jayan 
yüreğimize bu sefer .sn serpti. 
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Kırşehirln, şifalı tesiri, Terme K:ııJlırasının hadn h'.\li. 

Kırşehir kaphca 
memleketi 

Yanmn Karlsbadmdan intibalar 

Kırşehir, dünyanın Ka' rsbad 
gibi, Wiesbadcn gibi bü

yük bir kaplıca şehri haline 
gelmek için her imkana mallk
tir. Şehre üç kilometre uz:ıkt:ı 
bulunan Terme kaplıcası, katil 
tedavisi bakımından en ı:iyade 
işe yarayan tabii sulardan biri
dir. Tam 36 santigrat, y:ıni \'Ü
c:udun tabii harareti derecesin
de olması, sif:ı hassasını nrttır
maktadır. Kalb hastalıklarına 
iyi gelen sular :ırasında böylesi 
!."<>k azdır. ' 

ikinci Cihan Harbi yıllarında 
buraya sevkedilen Alman mUl
tcdlcri bu suyun h:ıss:ılnrı ü
:z.erinde alfıka .ile durmuslardır. 
Bilhassa şimdi Alman Federal 
Meclisinde mebus bulunan J>ro
fcsör Fr:ınz Bende, Terme su
yuna büyük bir alaka ile s:ırıl
mış ve bunun inkisarı hakl;ın
dn baz.ı projeler hnzırlanıa~a 
giri_şmfstir. Bizzat kendisi, bu 
sularla tedn\'İ görnıiiş \"e Kır
~ehirden ayrılırken: • Bur:ıd:ı 
iki senede beş yaş gcntleştim• 
elemiştir. 

Ekibimizle beraber Terme'ye 
gittik. Birkaç seneye kadar bel
ki mamurelerin yüksclcreğ_i 
yerde eski, berbat bir bina var
dı. Suyun büyük bir lusmı yol
larda. dağılarak, dereye aktıi1,ı 
için binada havuza mah<lut mik 
t arda su gidiyormu:;ı. 

7.iy:ıretimiz sırasında binada 
Jr:ıdınlar vardı. İçerisini ı;örc
rncdilr. Hamamcı k:ıılın, bir tas 
~u getirdi. Vücudun harareti 
dercceslnde olduğunu te$bit et
t ik. 

Kırşchire 17 kilometre uzak· 

ta :ıyr.ıca Kar:ıkurt :ıdlı çok sı
cak sular vardır ki romatizma
ya iyi gelirmiş, Burada liimdilik 
Selçuklar 2:ımanından knlmıs. 
çükmüş binalardan başka bir 
şey yoktur. 

Kırşehirin, memleketin cazip 
bir su şehri haline gelmesi icin 
ilk adımlar atılm:ık üzeredir. 
Fak:ıt g:ırp ayarında bir m:ımu
re kurmak tein daha pek çok 
uğrnşmak tazım gelerl'klir. 

Kaplıcalardan istifade mev
:ıuu hakkında Kırşehir Vıılisi 
Fethi Tansuk bize şu malıimatı 
\'Crmiştir: 

•- Teı·me suyunun tahlilleri 
yııpılmılitır. Radyoaktivite ba
kımından A\Tupadııki emsalin
den üstün olduğu tcsbit edil
miştir . .iller Bankasından temin 
edilecek 250.000 liralık istikraz
in gelecek yıl içinde, h:ııırl:ın:ı_n 
bir projeye göre ins:ıatn girl5!
lccektir. Yapı ve Kredi Banka
sı da bu işe alaka göstermiştir. 
iller Bankasından alınacak p:ı
radan 165.000 lirası Terme kap
lıcasına sarledilecek, geri ka
lan kısımla Karakurt ve Ava
nos kaplıcalarında daha basit 
tesisler vücuda getirilecektir. 
Bunlardan ikisi de mulıiUn çok 
rağbet gösterdiği, liifa \"erici sı
cak sulardır. 

Hamam orta vadisi adım ba
::ına sıcak su fıskıran çok zen
gin bir mıntakadır. Burada yu
murta beş dakikada pişiyor. 
Yanlışlıkla içiııcı düşen lns:ın 
haşlanıyor. 
Çicekdağ belediye lıudulları 

içinde ele hususi idare tnra(ın
dnn ki:çük bir bedelle mahalli 

s 
K lTJiehirin topr:ık ımlhı 8422 kilometre murabb:ııdır. NliCusu 

182.141 olduğuna göıc kilometre murabbaı başına kes:ı!ct 
22 dir. 

Vilüyet merkezinin ııiitusu, 1927 de 12.745, 1937 ıle 14.052, 
1940 d:ı 13.33fi, 1945 de 13.783 iken, 10:W de 14.164 derecesini 
bulmu§lur. 

Kırşelıirde nüfus, sch1r ve köylere şöylece t:ıksim olunur: 

Ş~hirlcrdc Kiiyltrdc 

Kırşehir H .168 33.810 
Avanos 5.240 27.047 

Çiçekdağ 855 23;849 

Jlaeıbektns 2.597 11.295 

Kıım:ın 4.878 43.080 
Mucur 4.229 11.093 

belediyeye devredilen \'C ci
var vllfıyetlerce çok makbul sa-
yılan bir kııplıcn vardır. Buraya 

kötürüm olarak gelen v:ıtan

dasların yürUyerek ayrıldıkları 
bir hakikattir. Ne care ki mem
lekette henUı t:ınınmıyor. 

Yine Çiçekdağın .Mahmutlu 
köyünde bir sel yatağı içinde· 
değirmen döndürecek kadar bol 

Henüz tahlili 

Vali: Fethi Tansuk. 
V:ıli Muavini: Vefki Ertür. 
Defterdar: nUştü Eke. 
Milli Eğitim Mudilrü; Nesip 

Ynğmurdereli. 
B:ıyındırlık .Mi.dürü: Meh-

met Arın. 
Sağlık .Müdürü: Dr. re,~rlk 

Özen baş. 
Ziraat .Mlıdürü: Bahri De

mir. 
Veteriner MüdUrü: !\'üzhct 

Toksöz. 
Özel Saymanlık :'tudlirii: Nu 

ri Mutlu. 
Seferberlik Mütlürii. }',1:.ı!t 

Sümengen. 
Nüfus ::'ıtüdürü: Hilmi Er

tnrk. 
.l\lııh:ısebc MUdürU: Jlfımit 

Arca. 
Gelir Müdürü: Kamil Ak· 

çal. . 
Tapu Sicil Zıluh. Ali Rıza 

Kermnn. 
iskan :Müdiirü: Kutbettin 

Türkmen 
llukukis Müdürü: Dcslm Ç:ı

kaloğlu. 
Ziraat Bankası ~lüdürü: Ha 

san Basri. 
Tekel l\lüdürii: Nurettin Er. 

dem. 
Ortaokul ~lüdürü: Sabri ö. 

rüklii. 
F.rkrk San~t Enstitüsü ::'ılü-ı 

dürü: Kadri Ozsoy. 
Kız S3nnt Enstitüsli ::'ılüdürü: 

.:-.:eriman Bekret. 
Bcledi~·e Başkanı: Şe\"ki Ak 

doğan. ! 

Hükümet Tabibi: Felhi Sül
dür. 
Sıtma Sarnş Tabibi: Dr. Vah 

dettin Uslu. 
Hastahane Başhekimi: Dr. 

Zeki Gülöz. 
Haslah:inc Operatörü: ~:ıci 

Demircloğlu. 
Demokrat Parti B:ıskanı: Ga 

!ip Arısan. 
Cumhuriyct !inik Partisi B::.ş 

kanı: Örfi Görgey. 

J\Iillel Partisi Başk3nı: Ah
met Bilgiç. 

Kızılay Başkanı: :Müfit Ku
rutluo.;lu. 

Çocuk F.sirgeme Kurumu 
Başkanı: Mehmet Ali Gürses. 

Ziraat Odası B:ı5kanı: İlhami 
Türkmen 

Posta, Telgraf, Telefon Mii· 
dürü: Avni Karadan. 

l\l:ıliye Memuru: Hilmi Giln
nur. 

Al!ır Ceza Reisi: Berıc. BJ-
r:ın. 

Cumhuriyet Savcısı: Kiımu
r:ın Güralp. 

Asliye Ceza Yargın Hauf 
Demircioijlu 

Cumhuriyet Savcı Yardımcı
sı: Galip Acar. 

Ağır Ceza Üyesi: ;\azını Ak .. 
yilz. 
Ağır Ceza Üyesi: N!izhct F.r 

gin. 
Sulh Yargıcı: Scfik Şensoy. 
Sulh Yargıcı: Nflz,nı Bôğ. 

rck. 
Sorgu Yargıcı: M. Hesmi Ak 

tan. 
Yafgıc Yardımcm· .Mehmet 

Kaya. 
İl Jandarma Komutanı: Bin. 

başı Fuat Kozan. 

Kırşehirde 
Su isleri • 
vırşchirde 71 köyün su te-
l.~ sisatı yapılmıştır veya ya· 
pılıyor. .Merkezde 12, A \'anos
ta 13, Çitckdnğında 13. Jlncı
bektaşta 8 . .Kamanda 16, Mu
curda 8 köy bu yekfina dahil
dir. Ayrıca 15 köyün su yolları 
tiimir edilmiştir. 

Köylerde bağ, bahçe, mcy\'a
lık yetistirmek-,. hevesi umumi
dir. Yeraltı sularının etlidü ~·ok 
tur. Yeryüzüne çık:ınlard:ın mü
navebe ile istifade ediliyor \"C 

sulama yapılıyor. 

~i 

l 'eUln 31.967 150.174 Kırşehirin modl':rn binalarından biri P. '1'. T. binasıdır. 
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Kırşehiria kll.lnnİİlası içla Jausıasi t~ebbüse büyük bir rol düımekteclir. Yeni yeni harekete 
ıecea laususi teşebbüs, Kırşehinle böyle bir otel meydana getirmiştir. 

Ortakhk halinde iş 
görmede i.lk adım 

xırşchırdc hususi sermaye. 
nin nıüşlcreken hareket e

derek ortaklık halinde işler 
görmesi devri acılmı:ıtır. ik
tısadcn kalkınmada her ted
biri devletten beklemenin yer. 
siz bir zihniyet olduğunun far. 
kına varılmıştır. İlk hayırlı a
dımı, eski bir demiryolu me
muru olan fakat bugün kardc
f;iyle birlikle iş hayatına atı
lan Demokrat Parti Başkanı Sa 
fa Ünahn gayretiyle kurulan 
bir limited şirket teşkil et. 
meklcdir. Geniş bir zirai fa
ııliyet gösterc~ck olan şirket, 
ilk iş olarak bir un fabrikası 
kurmaktadır. Bunu, işin di· 
ğcr cepheleri olan buzhane, as 
ri fırın, bıçkı yeri inşaı gibi 
faaliyetler takip edecektir. 

• 
Kırşehirin dertleri 

(Ra:;1 ! ncide) 
Kırşchırin bir jandarma ala

yına merkez yapılacağı vaade
d ildi, söı tutulmadı. 
D.P. den 
ÜmiUer 

1949 de o zam:ınkl muh3lefct 
lideri Celal Bayar bizi dyarete 
geldiği zaman 10.000 kişi istik
baline gitti. Hepimiz. evlerimiz
deki halıları toplıyarak. uzak 
mesafelere kadar yolu üstüne 
serdik, yeni bir gidiş vaadcden 
siyasi temsilcileri ümitle karşı
ladık. Celfll Bayar dedi ki: • YU
zünüz solmuş, memleketler de 
solmuş. Buraya ilk çiviyi bıt 
çakacağız.· 

Çivi çakılmadı. Halbuki ne 
kadar kolay yapılacak işler var. 
Mesela §ehre dört kilometre u
zaktaki Ökse gölünü ele alalım. 
Bu, akar halde bir memba su
yu birikintisidir. Şehirle bu 
nokta arasında 150 metre irtifa 
farkı var. Bu su ile şimdi 10.000 
dönüm arazi sulanıyor. Bir ıed 
yapılırsa 15.000 dönüm daha su
lanır, güzel meyvahklar mey
dana gelir. Su iyi olduğu için 
buranın meyvası tatlı olur. 

Kime el uzatsak, elimiz kın
lıyor. Biz ne eller, ayaklar öp-

1 tük, ama para etmedi. Kır&ehi
ı 

rin halıcılığı da sönüyor. Eski 
boyalar kalmamıştır. Şimdiki 
halıtar, tuvaletli bir Bayanın 
ayna karşısındaki haline benzi
yor, sabah rengi başka, akşam 
yine başka .•• 

Kırşehirin Ziraat Bankasın
d.ın başka ikinci bir b:mka}'a 
ihtiyacı \'ardır. Blnkalar da her 
nedense buradaki .imkAnlara a
laka göstermemişlerdir. Yalnı.z 
Yapı ve Kredi Bankası bir ara
lık Terme krıplıcasıyle al&kadar 
görünmüştür.• 

Atatilrk'ün Kırşchlrdeki büs
tüne el uzatılması meselesi, 
Kırşehirlilerin içine dert olmuı 
tur. Israrla tekrar edildiğine 
güre meselenin Kı~hirlilerle 
alakası yoktur. Ticaniler, bir 
tesadüC eseri olarak, ilk baltala· 
ma hareketlerinden birini bu
rada yapmışlardır. H!disenin 
bekçiden intikam maksadıyle 
bir meczup tarafından tertip e
dildiği nazariyesi, umumiyetle 
Kırşehirliler tarafından doğru 
bulunmuyor. 

Kırşehirlilerin bütün şik&yef,
Jerine rağmen, bu muhitte e
peyce istihsal hareketi vardır. 
Şehrin civarındaki nefis bllğlar. 
bir zevk yeri iken bir istihsal 
sallası haline gelmeğe başlamış
tır. Burada Amasya tipi güzel 
elma yetişiyor. Bu sene buğday 
mahsulü de iyi olmuştur. Ekibi
miz her tıırarta ferahlı harmaıı 
manzaralarına tesadüf etmiştir. 
Acıklı olan bir nokta, Hacıbek
taş istikametinde bir harman 
yerinde bir sigara yüzünd<'n 
yangın çıkması ve yedi1ıarmıın 
yerinin, yani yedi grup ailenin 
bir senelik emekleri mahsulü
nün yok olm:ısıdır. Kırşehir Va 
lisi yangını haber alır almaz o
raya koşmuş ve ateşin yayılma
ması .için tedbirler almıştır. 

Kırşclıiri kalkındır~ak ye. 
g&nc yol, hususi sermayenin el 
ele vererek çalışması şeklidir. 
Atılan ilk adım hayırlı ba~ 
Jangıçtır. Kırşelıir iktısaden 
bu teeşbbüsün 11imetlerini ya

'Jtında görmeye baslavacaı.-ıır. cVııtan. ekibi, Kamanda K:lflebir Valisi Fethi Tan>uk ve JCamanlılarla birlikte. 

Kırşehir civarında ıgÇiz~ çar,
pan bir nokta dıı halk -tarafın
dan ka\•ak yctiştirmcl!c göste
ril<'n al6kadır. Her tarafta . iy i 
bakılmış güzel kavaklıkl;ı_ra te
sadüf ediliyor. Bunlar muhitin 
manzarasını .şenlendirdi!ii gibi, 
Orta Anadolunun ağaçlanması 
için tutulması icabeden yolu da 
gösteriyor. Yeraltı sularınd:ı11 
istifade yolu aran_ırsl, her hal
de ağaç yetiştirme faaliyeti de 
genişler. 

Kırşehir yolları i '"Kır,Jehire ' 'Avaııosta testicilik 

Ankara - Kayseri şosesi baş- nüz şose yoktur. Kayseri budu- 1 · 
tan başa Kırşehir viliyeti- dunda Kalaba köyünden başla- N ı 

ni kateder. Şose ~ Ankaradan mak ü:cre hükömetin yardımıy-baş!ıyarak 142 nci kilometrede le geçen sene 12 kilometrelik 1 ası 
vilayet hududuna girer, 282 ncJ kısmının, bu sene 2.5 inci kilo· 
kilometrede çıkar. 140 kilom<'t· metreye kadar olan kısmın top. 
relik kısımları vilayet hudutıa- rak tesviyesi ve sınai imalatı 
rına düşer. talibine verilmiştir. Gelecek se-

Şehrin 17 kilometre 'uzağın
da, Çuğur me\•kiinde ana yol
dan ayrılan bir şose Yerköy, 
Yozgat, Çorum, Amaşya istika
metine gider. Şimal ve cenup
ta gelişen yeni ana yollar, Kıı;.
§ehlrin zararına olacl!~ ve Ka
man ile burasını umumi trafik 
1'akımından sapada bırı.kDf:ak-

tır. 

Kırşchlrlc lıütiln ilçeleri ara
sında şose vardır. Mucur, Ka
mıın ve Çiçckdağ devlet şosesi 
fü:crindcclir. l\fucurdan ayrılan 

21 kilometrelik bir il şoscsiyle 
llacıbcktnsa varılır. Bu yol, 
Niğdenin Gülşehir ilçesi ile 
bağlantı temin edecektir. Villi
yct hududuna 11 5 kilometrelik 
bir kısım kalmıştır. Para da 
vardır. Yol ihaleye çıkanlacak
tır. Niğde hududuna kadar o
lan kısrnı ih:ıleye çıkarınca Kır
şehir, H::ıcıbcklaş üzerinden 
Giilşehlr, Nevşehir ve Niğde i
le irtibat peyda edecektir. 

Yalnız Avanos kazasına be· 

ne son kısım da ihale edilince, 
Avanos ana şoseye b3ğlanmış 
olacaktır. 

tı içinde Kaman - Akpınar ve 
Kaman - Savcılı bucak yolları 
ikmal ediliyor. 200.000 dekar a. 
razisl olan Malya devlet üretme 
çiftliğinin, o taraftaki köylerle 
\'C şehirle muvas:ılasını temin 
edecek olan Kervansaray yolu
nun geçit verecek hale gelmesi 
için ~alışılıyor. 

Bucak haline gelmek Ozere o
lan (Sıtma) merkezini, Çicek-
da,!:ın:ı ve IIamıımorta ve Karıı

m~stll t:ırafl:ırını ana şoseye 

b:ığlıya:ak yolun y:ıpılm:ısına 

geçilecektir. G<'lecek sene için 
Karal:urt'dan g~çerck Şerefli 

Kochis:ır l5•ikametine gidecek 
bir yolun inş m tııs:ıvvuru \'ar 
dır. Ayrıca ııltı köprü yapılı 

yor. Bunlardan biri Nevşehir 

yolunda, biri llncıbcktasın ya. 
nıbaşında, ikisi Kumandadır, 

birisi de A\·anostaki İmran kClp 
rusUdUr. 

~·d·ı· l 
"'· ı •r p 

K•rşehire muhtelif kara va 
sıtalariyle gidilebilir. Ka 

ra yUlu itibariyle Ankar.-ı, 

Yozgat ve Kayseri Uc ıfrtl· 

batı vardır. Bu yollar dev. 
l«;t yoludur ve muntaum. 
dır. Her türlll vasıtanın get 
mesine elverişlidir. Viraj 
ve dağ yolu azdır. Ankara 
üzerinden Kırşehire gidecek 
ler için en emin yol şudur: 
Ank~raya kadar tren ve· 

ya kara yolıt ile gelmek ve 
buradan otomnbil veya oto
büs ile yola devam etme~. 

Ankaradan cenuba doğru 

ayrıldıktan 18 kilometre son 
ra yol Eski$ehir ve Konya. 
ya ikiye ayrılır. Kırşehirc 

gitmek için Konya yoluna 
sapmak lazımdır. Bu yolda 
da 12 kilometre ilerledikten 
sonra şarka saparak Halli ve 
Kaman üzerinden Kırşehirc 

gidilmektedir. 
Kırşchirc gitmek için de 

(Devamı 11 incide) 
A vanosta, yerli san'allard~n :Testicililr 

• 

Miflt Karıathİejla, Kırwelıılr•e ut sevilea bir tiptir. Bilea avu bthlr. yapaa·Hüfit lhca, Birinci 
•evrede Blilletvekilliği yapmlflır. 

Kırfehirin Müfit Hocası 
ile girüffÜm 

K1r~hirin en hareketli, en genç ruhlu adamı hôlô 
Müfit Hocadır 

. --
'Mahrumiye:tler, şehri: 

Kırsehir 
-> 

Kırşehir Belediyesi şehrin imiı 
rı \'e istikbali bakımından 

üzerine büyük mes'uliyetler al
mış durumdadır. Zaten ihm:ıl 
edilmiş Anadolunun hangi şeh
rinin bcle<ı_iyesi bu halde değil
dir ki... Yol yok. Su yQk. Ener 
ji yok ••. Şehirler hep yoklukla 
doludur. Fakat Kırşehir pek 
dertlidir. O, her sabadl geri kal 
dığı gibi, şehir olarak da pek 
parlak bir durumdıı değildir. De 
lediye seçimlerini mnteakıp bu 
şehrimizde Millet Partisi iş ba
şına gelmi:ı, belediye seçimle
rini kazanmı:ı ve şehrin mukad
deratına sahip olmuştur. Şevki 
Akdoğan gibi bir iş adammt re
isliğe seçen Belediye Meclisi, 
şehrin ana davalarını yürütmek 
üzere faaliyete geçmiştir. 200 
bin liralık bütçe ite ihmal gör
müş bir şehri kalkındırmanın 
güclüğü meydandadır. .Meseli, 
Kırşehirin suyu yoktur. Tesisa-
tın yapılıp suyun getirtilmesi 
614 bin liralık bir iş. Bu büt
çe ile su meselesini belediye ta· 
bil olıırak halledemez. İller Ban 
kası derhal imdada yetişmiştir. 
İhale yakında yapılacak. Kır-
şehir de böylece suya ku·uşa-

caktır. Halen su, tcşmelcrdcn 
temin edilmektedir. 
Elektrik 

Koca şehre ancak bir t<'k mo-
törlü elc'•lrik enerjisi veri

liyor. Bunun t atminkar oldu~u 
iddia edilemez, verilen ener
ji şehre kiıri gelmiyor. Beledi
yece hazırlanmış bir hidro - e
lektrik projesi var. 3-4 kilo
metredeki Kılıçözü suyundan ia 
tiCadc ile enerji temin edilecek. 
Projenin tahakkuk ve tatbikı i
cin imklinlar araştırılıyor. 

Yol 

Kırşehirin en tok ~tiyacı olan 
. şey, sokak ve şehrr yoludur. 
Şehir; yoldan o derece mahrum. 
dur ki, yol düvası ihtlyaclıır a
rasında büyük bir diıva halini 
almıştır dense yeridir. İki yıl
da 16 bin metre kare yol ve 
sokak yapılmış olmasına rağ
men, şehrin bu ihtiyacının en 
ufak kısmı dııhi telllfi edileme
miştir. 

Meşrutiyet devrinin siyasi ha-
yatında ismi tok duyulan, 

sonra İkinci Büyük Millet Mec
lisinde ikinci grupun, yani mu
haliflerin liderleri arasına karı
şan bir Müfit lloca var. Oğlu 
Sahir Kurutluoğlu bundan cv
V<'lki Meclis le Kırşchiri temsil 
etmiştir. Kırsehlre varınca, bu
ranın canlı bir nevi müessesesi 
sıfatıyiıı Müfit Hoca ile görüş
nwğe kıy.met verdim. K_cndlşini 
derhal aradım. Siyasi hayatının 
eskiliğine bakarak, evinin bir 
köşesine çökmüş, eski hntıralıı
rımı gömülmüş, namn.z ve niyaz 
ile mes~•ıl bir münzevi görmcği 

~~--- - --==-ı 

260 bin dekar sahaya yayılan 
beleJiye hududu içinde 3500 
hanelik dağınık bir şehirde ye 
nl lıir yol programının tatbilu 
uzun bir vade ve .imkin işidir. 
Kırşehir bu mahrumiyeti daha 
bir müddet çekeceğe benziyor. 

bekliyordum. · .. 
Halbuki meğer Jıllifit Hoca, 

h lilA bugün Kırşchirin en canlı 
~e. lıarekeW adamı imiş. Bir 
ta,raftan avukatlık ed_iyor, bir 
taraftan çiftine, çubuğuna, .em
lakine b:ıkıyor, bir tarartan d:ı 
JCırşehirin ve memleketin her 
iiJne al~ka gösteriyor, b.er ta-
r~fa koşuyor, herkesle görUsü-
yor. Sözün kısası ele avuca sıC:-
iwıyan lıir ebedi delikanlı ... 

Nihayet hükumet konağının ı K h . d 
bir odasında ~füfit Hoca ilt> kar fr<e fr e 
şılaşmak: müyesser oldu. Kar-, '! 
şımda gözleri zekA ve hayat ıcv. s p o R 
lı:i saçan, neşeli, dinç, ya:ıla \'C 

ihtiyarlıkla alakasrı bir hare-
ket adamı gördüm ve içimden: 
•Bu şekilde yaşlanmağı Allah 
hepimize müyesser etsin• diye 
duada bulundum. 
Bd:taşilik ve 
Kırşehir 

Müfit Hoca ile bir müddet 
Meşrutiyet devrinin ve Birint'.i 
Büyük Millet Meclisinin hAtı
ralan arasında dolaştık. Sonra 
Kırşehir bahislerine geldik ve 
.şu suali sordum: 

- Hacı Bektaş'ın faaliyet 
merkezi Kırşehire bu kadar ya. 
kın olduğu halde Bcktıışiliğin 
Kırşehinfe hic tarafdar kazan
mamasının sebebi nedir' 

Müfit Ilocl şu cevabı verdi: 
- Hacı Bektaş bu taraflara 

ilk gcldi{!i sıralarda Nakşl tari
k:ıtine mensuptu, henüz mür
şit mevkiine ceçmcmisti. Bu i
tibarla fikri nüfuz ve tesiri pek 
mevzii kalmıştı. Yeniçeri teşkl 
lfıtındııki bilyük hizmetleri son
radan olmuştur. Yine kendisin · 
dt'n sonra Bali SuHan ~elmiş, 
Hacı Bekt'lş dt'rgfıhını ihya et
miştir. Fakat Bali Sultanın git
tiği yolu Kırşehirdc büyük bir 
nüfuz ve tes iri olan Aşık Paşa 
ve zahir ulı.-ması gayelerine mu 
halif görmüş ve buna karşı şid
detli mlic:ıdelelere glrişmlşlcr-

(f>c\'amı 10 ııııcuıla) 

vırşebirin bölge spor sabası, 
öğretmenler .lokali şeklıo

de işletiliyor. Burada memur
lar bir klüp şeklinde vakit gc. 
çirdiği gibi. lokııntalan bol ve 
iyi olmııyan Kırşchirde burada 
basit yiyecekler de temin olu
nuyor. Saha muntazamdır. Tri
bünü vardır. Şehrin iki futbol 
klübü civar vilayetlerle ara sı
ra temas eder. Ayrıca voleybol 
maçları ve bisiklet yarışları da 
yapılır. 

Kırsehir • 
• 

esı 
Kırşchirin göbeğinde Cacebcy 

camii vardır. Kılıçarslanın 

Veziri Cace Beyin meydana ge . 
tirdiği bu es<'r, b:ızı cm:ırclerc 

göre vaktiyle rasathane olarak 
yapılmış. Ortasındaki gedik, dl 
bindeki kuyu da bunu teyit edi. 
yor. Bina Alparslan tarafından 
camie çevrilmiş, sonradan da 
tfinıir görrnDştür. 

.. 

Kı~hirdeıı bir küje 
~":""i'-.... 

~ 

Kanalizasyon 

Kırşehirde ihtiyacın hududu 
yok. Şehir kanalizasyon te

sisatından da mahrum. Belediye 
bu mevzua el sürecek durumda 
bile değil. Evvelli su meselesi
nin halli düşünülüyor. 

Birçok ihtiya~lar içerisinde 
olmakla beraber Kırşehir, bir 
tabiat cenneti kadar yeşil ve 
güzeldir. Şehir, 15 kilometre u
zunluğunda meyva bahçeleri ve 
kavak orm:ınlarının teşkil etti
lU bir vadi şeridi .içindedir. nae 
ve bahçeler şehirlinin sayfiye 
yeridir. Bozkır ortasında ıür 
bir vahayı andıran bu 'Uzun ye
şillik, Kırşehir.in yegane serve
tidir. 

K.. A. 

Kırşehirde 

tınar 

Hareketi 
Kırşchirde Verem Savaş Der-

neğinin yardımıyle elli ya
tnklı bir verem hastanesinin te
mcileri ııtılmak üzeredir. Bu se
ne 40,000 liralık iş görülecek, 
gerisi gelecek sene tamaml!.lna
caktır. Kamandıı vatandaşların 
gayretiyle 22 yataklı lılr hast:ı
ne kurmağa t°'~bbüs edilmiş
tir. Halkın gücünün bittiği ycr
d<' devlet araya girecek ve işi 
tamamlıyacaktır. Kamanda lıir 
hükumet konağı da yapılıyor. 
Temeli 30 A~ustosta atılmıştır. 

Avanos'da cezaevinin temeli 
atılmıştır. Çiçekd:ığ ve mcrk<'ı. 
ilçede dört köy mektebinin in
şaatı ihale edilmistir. 

Zirat Donatım, Kırş('hir böl
gesinin büyük lhtiy'lcı olan zi-
raat lill'tleri ttımir atölyecıinin 

yed<'k p:ırç:ı ve diner malzeme 
satış şubesini nçm:ık füeredir. 
Bunun için hususi idarenin ga
rajı ve lojmanı bedeli mukabl
lindt' Zirai Donatıma dC'vredil
miştir. 

Avnnosun elektrik .isi, llacı

bektaşın elektrik ve su işi, Ko
man ve Mucurun su işi ele alın
mıştır. 
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Hacıbektaş, Bektaşiliğin doğ 
dıığu )er olmak itibariyle 

eski ve tarihi lıir mevkic s:ıhip 
bulunmasına rağmen dört yıl 
evvel kaza olmustur. Şehrin 
nü!usu dört bine yakındır. Köy . 
!eriyle birlikte 16 bine yaklas
maktadır. 

llacıbektaş daima münevver 
insan yetiştlrmi§! ir. Bu sebl'P· 
le halkın oku~'up yazmaya kar
ıı dP.rin bir aliıkası vardır. 32 
köyün; hemen hemen hepsinde 
ilkokul bulunuyor. Burası, köy 
okul davasının yüzde yüz hal. 
!edildiği bir ~t'rdir. Yeni kaza 
olmasına rağmen gecen yıl bir 
de ortaokula knvu$muetur. O-

kuma çağındaki 2374 çocuktan 
1978 i okula devam etmekte
dir. Okuyamıyanlar iş tutmuş, 
ve okuma ı;atını geı;miş ço
cukl:ırdır. 

İnsanl:ırı sıhhatlidir. Fakat 
bu muhitte sebze ve 'et &:ibi 
ba~lıea gıda m:ıddelerinin :ız
Jığı kansızlık gibi hastalıklara 
sebep olmaktadır. Bu yıl 5 ya. 
taklı 'bir di:>panser · açıl3calc
tır. 

Halkın ekseriyeti çiftçidir. 
Hububat ziraati başlıca me~:ı
ledir. Bağcılık da yavaş ya\'aş 
iiıluşaf etmektedir. 

Şehrin elektrik ve su lesi· 
ıatı hilen yoktur. Bu sene su 

Cl şta 

hare 

• 
-, 

ı 

s 
Hacı Dekt:ı!i tür~sinin tam karıısında sıra sıra dükkanlar 

var. Bunlardan lıir kı~mı, yaman sanat adamlarının binbir 
1:ıhnıete k:ıtfanarak, ııü1cl eserler yaraltıkları imalat yerleri
dir. IIacılıekt:ıs!:ı ~'İnni be~ kadar sanatkar, basit aletlerle Ha
cıbektaş l:ıtı dcnileıı taşı oyuyor, düzeltiyor. buna tilrlii türlü 
~t'killer \('riyor ve bu surdle heykeller, lfiınba :ıbajurları, hok
ka takımları, \':ızolar, sig:ıra tabakları vesair şeyler yapıyor. 
IJakikaltı} bu ndis taş; Bacıbekt:ışta çıkmıyor. Hariçten n:ık
kdiliyor. Böyle bir sanat ocağının burada kurulmasına hicbir 
zahiri selıep l oktur. ı··akııt işte yerden bitmiş gibi bir scktlılc 
oc:ık mewultur. Haeıbektasta henüz meydana getirilemiycn e
lektrik kunetinden istifade edemediği için iğne ile kuyu ka
wr gibi, büyük bir .s:ılm hı bu t'scrlcri \'Ücuda getiriyor. Eser
lerin fiyatı, emeğe ııisbetle yok pah:ısınadır. O nefo; t:ıştıın el
le İ§lcmek ,.e bir hayli göz nuru dökmek suretile usta bir sa
natkar bir günde dört sigara tabağı meydana getiriyor \'e her 
birini yüz elli kurusa satıyor. Böyle on. on iki saatlik de\"aınlı 
bir çalışma imk5nı !ı:in eline nllı lira gc~·iyor ki bunun iı;in
de malzcnıe bedeli. diikkfin kirası, \'ergi, her seY dahildir. 

Tası oynı:ık suretiyle z:ırH §ekillerde meydana getirilen \':ı 

zolar nefistir. Rulıbü ~eklinde rapılan elektrik abajurl:ırı çok 
hos renklerde bir ısık neşrediyor. Hele llacıbeklas san:ılkiırla
rının k:ısaban·ı~ meydanı i\·in h:ımlnclıkları Ataliirk biistii hay. 
ranlık uyanclır:ıc:ık bir e~crdir. Bütün bunlar, Türk çocukla
rında ne gibi cevherler gizli hulunduğunun bir belirtisi sıfa. 
tıyJe inSlllll hem Se\·indiriyor, Jıem de inkişafsız \'C fırsalSIZ 
kalnııs nice l;ıılJiliyı?tlerinıiz. buluııdul(unu hatırlatıyor. 

Harp yıllarında bir miiddct buralarda y:ış:ımıs olan A iman 
!ılinıi ve siyaset :al:ımı J>ı·cıf. Fr:ınz Beade, Haeıbektas t:ı~ın:ı \'C 

bu sanat eserlerine büyük bir alaka bağlamıştır, bunlar iı;in 
hariçte bir pıy:ıs:ı \'C bir gelişme imkllnı bulmağı kendine dert 
edinmislir. 'nirkiyede el s:ınatıa11nın ne kadar kimsesiz bir 
halde bulıındu~unu ins:ın Kırşehirde bir kere daha görüyor. 

Kırşchirin şimdiki binası kifayetsiz, fakat mfiessesenin ka
lite seviyesi yüksek bir er~ek san:ıt mektebi vardır ki Hacı
bektaş taşından foymacılık için güzel bir !iUbesi vardır. Böy
l<'cc t:ıs s:ınatkürları, l\ırşehirdc yalnız alaylı olarak değil, şim
di mekteııli el arak da yel işiyor. Du sanat şubesi, bilhassa mem
leketimizde turizm ha:-ckc:tinin inkisar edeceği zamanlar kin 
çok ~l'ylcr \'n:tdC'diyor. S:ıııat eserlerinin şimdi az miktarda ya
pılması ve hiiyiik nıeı''H•7.lerimizde hediyelik C'şya vr~·a evleri
mizi süsleyerek ııcfis ~eyler diye tedariki inıkiinının yalnız 
Kırşehir \·e llacıbektarıı 2.iyarel cdcnl<'re inhisar etmesi ya. 
ııktır. 

'
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lı 

işine başlanac:ık ve 1953 yılın ı 
da da elektrik işi ele alınacak· 
tır. 

1 

II:ıcıbcktaşta, mensubu 25 
kişi kadar olan bir küçük ş:;ın'. 
at şubesi vardır. Bekdik, Ava
nos ve Ürgüpden getirtilen taş 
Jar buradaki san'alkfırlar tara. 
fından itina ve binbir emekle 
işlenip muhtellf eşya ve bib
lolar y:ıpılmaktadır. Bunların 
hem taş, hem de san'at kıy· 
meli büyüktür. Her fara!ta 
rağbet göriir. Fakat san'atkar •. 
!ar; pek iptidai şartlar altında 1 
çalışmakta, teskilaUanıp mcsle-

1 
"ğin seli metini temin edeme., 
mektedirler. Bunl:ıra yardım 
tlmek, kıymeti çok olan s:ın'a
ti yaş:ıtmak demek olur. 

Kırşehirin bu kazası yüz se-: 
nelik bir maziye sahiptir. 1 

Buna raimen 70 hanelik bir: 
kaza olmaktan ileri gidememiş· 
tir. Bunun başlıca .sebebi, Çi
çekdağın bağlı olduğu vilayet 
bakımından an.ettiği tuh:ıflık
tır. Bu kaza Kır§Chire «;ok u. 
zak olduğu ve bu vilayete bağ. 
1ı bulundul!u halde Yozgatın 
Yerköy kazasının hemen 6 ki· 
lomc>trc yakınında adeta onun 
bir mahallesi sayıJ,acak bir 
me\'kidl'dir. Bu sebeple Çiçek. 
dağ idari bakımdan a}Tl olma
sına rağmen iktıs:ıclen Yerkö
ye bajllı kalmış ve ınukaddc· 
r:ıtını onunla birleştirmiş \'t' 
büyiimek, inkişa( elıııek tali· 
hini de Ycrköyc terkctmiş. 
tir. 

Kırşehirde 
Asayiş 
Vırşehir Vallsiniııln ıah:ıtına 

göre vi15ye.tte asiiyiş belki 
de normalin Ustündedir . . Basit 
ar:ızi ve tarla müdah:ılelerindcıı 
başka bir .şey yoktur ki, onl:ır 
da 5917 mımaralı kanunla öıı 
!eniyor. Adam öldürmek ve ya. 
ralaııı:ık gibi vakalar çok azdır 
Şeka\'el ve hırsızlık yok gihl· 
dir. 

K1rsehirde oteller • 
Kırşehirde bir zamanlar hiı; 

otel bıılunınndığı için be
ledi.ye bu ihtiyacı karşılamak 
lüzumunu duymuş, kendi bin:ı. 
sını 1938 yılında buna tahsis 
etmiştir. Orada (Şen Otel) adlı 
bir otel kurulmu~tıır ki hfıll'ı 
vardır. Ondan sonra Yaşa, Yeni 
Emniyet ve nihayet Güven otel
leri açılmıstır. 

Ekibimiz, Güven otelinde mi· 
safir olmus, temizlik '\'e servis 
bakımından memnun kalmış
t ı r. 

, 

8'ri •enelilı; bir lı.aza: nacıbcua,. n u ıııu tarihi bir yer oldu fu cibi mahalli la~lardan lls(t~ 
a;a.D'at e urltrl yapın nan'atkirlara da aahiplit. 

Kır5ehir li!a3 etindtn umumi bir giiriinü~. 
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llacılıektastaki l<ahri ve Belı.tasi tarikatiniıı diğer ahi deleri, bir ÇO.il{ .. .,,,. 

iyaret~ · muııim bir çeu:erek, K:ırselıir ve acıbektaşta 
• 

turıznı 

E kibimil.le beraber bir akşam 
Kır~chlrden llacıbektaşa 

gittik. Hacı llckt:ış Veli'nin tür
besini 1ir:ırct ettik, bir zaınıuı
lar Osmanlı devletinin umumi 
hayatında çok miihiın bir rol 
oynayan \e temsil <'ltiği geni~ 

din felsefesine ve h:ıyat tcUık
kisine rağm<'n tl'.s:ıınuh ve hür-
metle karşılanan llekta51lik t:ı

rikatiııin binalarından, eserle
rinden, hfıtıralarından neler 
kalmışsa, onları görmcğe !:alı~
tık. 

Derhal hissettim• ki deriııli~i 
ol:ın bir 5lcmin karşısındayım. 
Bir, iki saat içinde en sathi ,.e 
basil bir şekilde hile bunun ru 
huna nüfuz etmek inıkföısız bir 
sc.r ... 

Kalıntılarını gördüğüm me
raklı '\e esrarlı çerçevt'nin için
de asırlarca devam eden C:ıali
yctlcı'in mana:;ıııı kawa mak i
çin bir taraftan cildlerle eser 
karıştırmak, diğer taraft:ın hiç1 
olmazsa giinlerce Ilacıbekll!5ta 
vakit geçirmek, her tarafı bü· 
tün teferru:ıtıyle görmek, bu 
muhitte yasıyanl:ırın hfıfızala
rında kalıın hikayeleri, efsane· 
leri, nesilden nesle dcvredllcn 
hütıraları dinlemek Hizım .•. He
le vaktin geç olması \'e ll:ırı 
llektaşın tlirbcsinde \'e diğer 
tesislerde elektrik bulunnıama-
~ı, işi bir kat daha gütlc~t.irdi. 

~ ~ 

~ 

' 

Jıareketi yaratacaktır 

.lllülıim bir 
Abide 

Buna rağmen şu intıbaın te
siri altında kaldım ki Hacı Bek
taşın türbesi '\'e etraftaki bina
lar ve hlltıralar; Türk ittim.ai 
\'C dini tarihinin en mühim Iı
bidelerinden birini tc6kil eder. 
lJurasını bir an enel cökiintü
den kurtarm:ık, restore etmek, 

ilan Bd.taşi Velinin kabri 

YAZAN : 

A. E i Y. 
•• 

elckll'ikle teıwir gibi işleri dü
~iinmek 15zımdır. Bunl:ır yapı
lırsa ve .Kırşehirdc ve Jl:ıcıbck
taşıa turizm cemiyetleri kuru-

lup Hacı Bektas'ın tlirbesinin 
ehemmiyet ve kıymeti bütün fi. 
leme duyurulursa, H:ıcıbcktnsa 
doğru mühim bir iç ,.e dış tu
rizm akını başlıyacağı muhak
k:ıktır. 

Memnuniyetle haber :ıldım ki 
Maarif Vekiıleli bu isi ele al
mırıtır. Tamir gayesiyle ilk ham 
lede 10.763 Jira talısis:ıt gönde-

r.ilmiştır. 

Bektaşiliği yalnız Bektaşi hi
kliyeleri vasılnsıyle tanıyanlar, 
görüşlerini biraz derinleştir.in
ce, JJ:ıcı Bektaş'ın tıpkı Me\'ld
na gibi kendisi::e mahsus blt 
felsefe ftlemi, bir hayat tclfık
kl~i bulunduğunu \'e bu tarika
tın en karanlık günlerde Tür
kiyede geniş ufuk!ıır, terakkiyi 
milmkiln kılacak bir manevi ik
lim )'ar:ıttıj?ıııı, itila devirlerin-

. deki geniş dünya göriisilııü ge
liştirmekte bir rolü olduğunu, 
en uzak köşelere 'fürk küllilrü
nü sokmağa \"e yaymağa vasıta 
olduğunu, kendisine hfıs bir e
debiyat sahası yarattığını kes
fcdeceklerdir. 

Bugiln vicdan hürriyetinden 
ve lfıiklikten bahsedi)'oruz. Ne 
yaz.ık ki 1.levlana'nın, Hacı Bek
taş Veliinin \'C dini alemde bir 
serbest içtihat \'e münakaşa ha 
\'ası yaratan diğer öncU fikir 
adamlarının yolunda :rürfimck 
bakımından Abdülhamit istib
dadının en .karanlık günlerinde 
bile tesamuh ve saygı hUküın 
sUrerken, geri ile ileri ayrılma
dan ve yeni mecralar kurulma
dan tekkelcrin toptan kapanma
sı ve vicdan hürriyetinin kıs
men tatH edilmesi; bugiln orta
lığa taassup karanlığı basması
ııın amillerinden biri olmuştur. 

(Denınn 10 unnıda) 

kaza: 
Köy yolları temin etmektedir. Fenni su pro ce: Ankara - Kayseri ~oşes.i 

jJçenin tam ortasından geç. 
mektedlr. Mahallelere gidcıı 
)·onar bakımsız ve gnyrimun
tnzamdır. 

\. e i(ıne sulan: jesi İller Bankasında yaptırıl-
Kırşchir iline bağlı Mucur il- mış, 1953 haziranında teslim 

ı;csinin 35 köyü \'ardır. Köyler cililmek illere müteahhidine i-
umumiyclle küı;ilk ve az nüfus hale edilmiştir. 
lu olup, nüfusu 1000 kişiyi ge- ilcenin yol durumuna gelin· CDe\"amı 11 iotide) 
çen hiç bir köyfi yoktur. İlçe 

1 
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mcrkczinln nüfusu 1950 sayımı ' 
na ~öre 4176 kişidir. 

ilçenin bütün nüfusu (Mer
kez \'e köyler) 15322 kişidir. 
llunun ii71 kadın, 7551 i er
lıtektir. 

Köyler derli toplu ve birbir 
!erine yakındır. Gerek Hçe 
merkezinde ,.e gerekse li.öyler. 
de e\'ler tamamiyle kerpiçten 
yapılmı§tır. ,. 

Köylel'i birbirlerine \e ilte 
merkezine bağlayan yoll. ar ta·ıi 
bii halde olup ancak yaz ay· 
Jarında motörlü vasıtaların geç 
mesine imk~n \·erir. 

Köy içme su yolları ve çes
melcri her yıl programa ıılı. 
nan köylere vilayetçe aynlan 
tahJ;"isat .,.e köylünün im<'ee ile 
~alışmasl suretiyle yaptırılmak 
tadır. 1951 yılında bu şekilde 
7 köy temiL içme suyuna ka
\'tı~muş, bu yıl da· 8 köye İÇ· 
mc suyu getil'ilme_ye başlanmış 
tır. 

Zirai 
durum: 
Arazi düz ve '\'erimlidir. Yer 
yer sebzeliklere, bağ ve mey,·e 
bahçelerine rastlanmakla be· 
rabcr suyun ve sulu arazinin 
:ız olması dolayısiyle daha 1i. 
yade hububat ziraatçiliği ha
kim \'aı.iycttedir. Hububat nc
\'ileriııden en .fazla buğday, ar· 
p:ı, çavdar, ikinci derecede de 
mısır \ '.S, ekilmektedir. 

Son zamanlarda makine bir 
hayli gelismiş ve köylü h~mcn 
hemen karasapandan kurtul· 
muştur. Zirnatin makinclc5nıe. 
si büyük blr hızla de\':ım et. 
mektedir. 
İlçenin iktı.;adi 

durumu: 1 
Halk daha ziyade 2.iraatçllik 

le uğra~ır. Ziratçiliğin dısında 
kalan diğer işlerle uğraşanl:ırın 
miktarı ı;ok azdır. İlçede ye. 
ti5cn sebze, meyve ve üzüm, 
yeliştirenll!rin kendi ihtiyaçla· 
rını ancak kıırsıl:ıyabildiğin· 
den alınıp satılması bahı.s ko. 
nusu değildir. 
İlcNle 
BelrdiJe i~leri: 

İlçenin elektriği vardır. 290 
eve elektrik verilmiş, 550 ev 
henüz elektriksizdir. Bu <'Vie
rin de el<'ktrik alması teşvik 
edilmektedir. 

ilçenin halihazır su durumu 
kiink borularla kaynaklard:ın gc 
tirilen sulardır. Bu sular ıı. 
~enin nıuhtelif yerlerindeki 
çeşmelere getirilmiş olup halk 
içme sularını; bu ~eşmelerden 
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ınuezzın 
Kırşehirde kah-.'cde oturnrken, Güler yüılü, hoşsohbet bir va· 

t:ındaşl:l tanıştık. Dfraı konuşunca anladık ki karşımızda 
Uç batın hep ıııüezzin Yl'tİ§tirmiş bir aile ocağına mensup Ye 
nıüczıinlik meslej!ine ded~ yadigarı diye candan bağlı bir ,·a
tanda.IJ '\'ar. Adı da JJ::eı Mustafa K~ok ... 

JJ:ıcı Mustafa, babasının sağlığında çöme~ olarak on sene 
Dirckiikö5e canıiinde müezzinlik elmiş, sekil sene Cad Dcy 
camiinde vazife ı:örmüş; 9 senedir de Kuyucu eamiinde müev.in 
lıulunuyor. 

Anne t:ır:ıfından ·ııaeı Hasan DcM, Kale camiinde nıüe:r.
zinlik etmek suretiyle bütün bir ömür geçirmişlir. Babası, 
nursada medresede okumus \'C bes senç müezzinlik elmiş, .son
ra İnegöl:len evlenerek K.ırşchirc dönmüş \C elli sene müddet 
bugün oğlunun ıııüenin bulunduğu camiin minarc~ine her gün 
b<',Ş kere ~ıkarak, dinılaşhırı ibadete çağırmı~tır. 

C.\NAKKALE GAZİSi 

Haeı Mustafa, düny::rı yalnız minarenin şerefeslııden te
maşa etmekle kalmamıştır. Birinci Cih:ın Harbinde Çanakka
lede dö\·üşmüş bir c:ızidir. Sonra Kafkas dağlarında va1i!e 
~örnıü,, iki sene Şir:ın C<'plıesinde Ermeni çeteleriyle döv\iş. 
müs. Jtarakilise, Kars, F.rıurun1 tararJ:ırında da bulunmuştur. 

J\lütareke; Hacı Mustcf:ıııın kıtaSl'ıı Çürüksuda yakalamış. 
tır. Memlekete dönmek için kıta deniz vasıtası beklemi~, imk!\n 
hulanı:ıyınca, Ümeı- Efendi i~minde çok akıllı bir telgraf c:wu
şu kılanın önüne geçmiş \'e bin h:ırp fendine ba§vurarak fngi
liı kıtnlarıııı :ıllatınış ve birliği bütün silalılarıyle beraber mcm
lek<'te ulaştırarak silahları debboya teslim· etmiştir. Hacı ı.rus
tara, bizi Hacı Öınerle laıııştırmağı va.adetli, fakat :ıraya e:ınıi 
dersi girdiği için buna imkan bulunmadı. 

CA!lli DERSLERi 
Cami dersinin rnkti yaklaşınca H:ıcı Mur.tafa yerinde du

ramaz olılu. Diitüıı ümıi.inU ez:ın zamanını kaçırmamak i(in 
nasıl tetikle gcçfrmifse \"e bir kronometre saati tıibi ~aniyesi 
saniy<'sine nasıl vazife gürmUşse, camide verilen din kursl:ırı
nın da, dakikasını ka!;ırınnğıı razı değildi. 

l\lerak ederek biz de 'arkasından gittik. S:ıçh, sakallı on 
brş, yirmi kadar \'atandas. camiin bir kösesine halk:ı . halinde 
ba!daş kurmuştu. Ortalarıııda bir masanın b:ısında genç Kur
Sn ' 'e tecvit öğrrtmeni Hnmi:ı: Arslan oturuyordu. ll&y!e _... 
gcncin, dini tcskilata mensup uzun sakallı \'e )'a§lı kimc;elwe 
hocalık etmesi beklenmez bir manzara teşkil ediyordu. Me'er 
ciddi bir mekteı> tahsili gören Ramiz Arslan, din bilgisine me
rak bağlan113, hususi surette ders gürmüş, icazet almı~. l~e 

Kur'tın \'e tcc\'il dersini eskiden cörülmemiş, asri usullerle te· 
riyordu. Bir c\'\'elki ders hakkında talebesinin htıfızasını ,-. 
luyor, hatfılar. lıiiyük bir sabırla düzeltiyordu. 

1'"ırşchirde din kursları 5öylere tertip edilmiştir: Mürtü 
Efendi (l'ılehmet Gür) itiknt, B. Mlisewit, fıkıh ve siyer, lb
rahim Türkoğlu yurt bilı:lsi, RUl''iin kıraati ve tecvit dersle
rini veriyor. 

Kurs talebesi, beraberce bJr resim çektirmek üzcre d<'rs
lerine kısa Lir an fasıla \'erdiler. Bu ya~lı, fakat meraklı bllci 
isteklilerine zihin :t!:'ıklıl\ı diley<'rek yanlarından avrıldık. 

. .. 
NIGDE 

K111ebiri11 lnıduUarını göı.leren harita 


