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Hürriyeti seçen ·ır Sovyet 
mühendisinin if şa:atı 

«Stalin, zamanın müsait olduğuna ka~aat 
9etirince askerlerini harekete geçirecektir » 

~arp halinde Rusya da ihtilBI kopabilir» 

Değişen 
<<Devirler>> 

\'AZAN: 

Ahrnet Emin YALMAN 
'""ertn ., ., 
':t d .. un Akbisarda bulun· 
llı~kt ufuın ıırada Erkek Sanat 
•ııııuı'b~ni ıl~·ıret ettim. iyi dü· 
llıtl :~s, b ı kurulmu5 mü kem· 
te dal ~ e ... içine blrdenbi· 
tok 1 dığınıız makine del rinde 
lararıal dalı roller oynuyor. Bir 
lııııır~n adam yeti5tirlyor ~e 
laıı1111 ane ıfıtile makine kul· 
dittr arın imdadına ko511) or. 
kine taraftan da ufak tefek mı· 
ile sır'e1 Parçalar için imalithı· 

0 at le i5 görüyor. 

1 ....... ·-· Bonn, 15 - Doğu Almanyada· 
ki Sovyct işgal hilkümetinin ile· 
ri gelen bir sh·il memuruna gö
re, :Mera:sel Stalin, zemin ve za. 
manın müsait olduğuna kanaat 
getirdi#i anda SO\'Yet askerlerini 
Batıya karsı harekete geı;irecek· 
tir. 
Doğu Almanyadaki vazifesln· 

den geçenlerde firar edip Batı 
Almanyaya · &elen 32 yasında 
Öjeny Scrgeyeviç Volçanski de· 
mistir ki: 

•- Batılı de\'letlcr arasındaki 
siyasi ihtilif \'e görü:s farldan 
günün birinde Sovyetlcre faiki· 
~et sağlayacak derecede ciddi 
bir hal alırsa, harp patlak \ere· 
cektir. Stalin hedeflerine ulaş· 
mak için ba kalarını dövüştür
me) i tcı-cih eder. Bununla hera· 
her harp için zemin ''e zamanın 
müsait olduğuna kanaat getirir· 
se, o liman Sovyet askerlerini 
kullanacaktır.• 

<Devamı Sa: S; ~ü: 6 ela) 
tıtf1e hatırlıyorum ki Rü~ü 
ti nı'a nıaarifte ır.anat mekteple
ı,Pler~tcşan sıfatlle sanat mek· 
dutu ndtn ibaret bir ıJ kur· 
ı,r, 7~ının bu tarzda mektep· 
'ıtsını u kadaı· para sarfedil· 
tlııi . 'e birer fabrika hlzme· 
tın ı::nreceklcrmia &ibi bunla· 
la J~ılerce mll)onluk techilll· •• 
hııı .. :, duruım. •nı mlib•lli•I• Oa'"'refmenlerı· llıııı ar olı1111 tu. Fakat gel za. Cumhurhelçi parti ada) lığına ı;eçilrn Eiscnhoweı'in kongreli 
lktı ~:!t 7.aman memlekette i~ le af'lımla~ ı ı. agdaki California cııatorıı Ril'.hırd ' ixon'dur. Dı~er illerden 1 tanbuijl nak· 
"'1 t ı ~li mrlcı oldu ki Jt- 'bon, rdmi rtınıhuı h'f'trilrl' kazanır.;ıı, Ctımhurbaş'kanlığı ) aı· len ta~ ınleri ~apılın ılkokul ôğ 
b1ıtıı tchbatıı sanat melrtep)en; dımcılııına adıı ın tcrilt'ce.ktir · ı etmcnlrrının lıst'e ıni \'l!l'b O· 

l•lı; :~ itin her cihetle bir drs· 
1 

ruz· 

'"'k ız1t1elini ı;ordii. Hıi ük bir G l "k K • • K b " • Yozgat \!'rkö,ı- Sekıli ok. öt:. 
~:, nıe~~u~ın~nıa. sda~at 1mektt!p.~e· enç. ı _omıtesı 1 rıs ıçın Mu tafn İ•bihı· Be) koz. Paşaman·ı 
"' \h 1 ... zenn e ça 1 an Rus· dıra ok. öğ., Zonguldak Çaycu· 
tıııırıu e' ımdi bir Jiö ede unu· ma Ka)ıkçılar ok. öğ. Saadet 
~llııt ş bir haldedir. Akhisar be 1 k Tongay Beyoğ. llocaishakef ok.,, 
le ile nıekteblni ziyaretim vesi· yanname yayın ayaca imıir Cumaovası Sandık ko}ü 
ip h~ Rüştıi Uzelin memleke· · ok. öğ. Zehra Baysak Sütliice ok., l 
hutın Hhada olan hizmetlerini Bilecik Gölpazarı merkez ok. öğ. I 
tlııı. eu, YAd etmeli borç blll· Beyannamede, Yunan/dar ilhak fikrinde ısrar l\le\"Zııno Metin Beyoğlu Haı;köy ' 

llir ile ok. öğ., Çorum Sungurlu ok. öğ. 
lli~ ~k ı gün l'ıldıı:dıki Tek· ederlerse T ürkiyenin de görüşünde Azime ÜStüncr Beyoğlu Cezairli 
tııe d tılu llyaretiıu miinasebe· • Gaıi Hasan Pasa ok., Rize istik· 
iilttlıı~ ınat mektepleri mevzuu ısrar etmesı İstenecek · lal ok. öğ. Hüsnü Ersan SilhTi 
lt~hııı e durdum. Bu mektebin En el ki akşcı nt bitmesi geı·ek· ı •- Yunanlılar, de\ let olarak, Celaliye ok. öğ., Giresun Bulan-
tl'l'rlibts~rtları ara ında anat tiği halde tuz:iık tadılfttının uza. mıllet olarak, gençlik olarak Kıb- cık okulu öğ. N'aci)·e Özgül Üs· 
leb,nın h de bulunduğu için ta· ması yüzünden, dun de gec Hlk· ırısı ilhak peşinde iken, bizim de küdar Küplüce okulu öğ., Mallıt· 
'<ıııaı ııı eınen ~ep i lise dr.ğil, te kadar devam <'den 'fürkiye <Devamı Sa: 5: Sii: 8 de> <Devamı Sa: 5; Sü: ı de> 

lldan ekteplerı mezunları ara· Milli Gençlik komitesinin birinci 
l'tliıın· erilir. Bu mezunlar iyi .Yıl kongresi Kıbns davasını da 
!lı.~ '.r 1k olduğu içindir ki Yıl· gör~müstür. 
'" ea~ı n!~ ~k~lu, memleketin Bu me,'ltlda söz alan delcge
~iı halinde \enmli bir bll~I 0 • !erden, T. l\I T. Federasyonu 
Ulıııu~ geli&m~k imkanını ba kanı Ali Ihsan ~unları söyle-

ıı bir 'c tııiitccanH \'C ahenk· . •. 
tı ralışma h'll t mış:.;ı·: 

r. mu 1 yarı mı • •- Kıbrısta bulunan (Kıbrısı 
Saııat Yunanistana İlhak) ccmi)etinin, 

1. lllektcpleri me\Zuu ile fahri ba5kanlığını, Kral Pol'ün 
~ b~rakalı U'! müessuemizl kt· kabu~ ~tmesi, Yunanistanın .ııa· 
ttaiııd fa ılı ıle ziyaretim neti· yelerını açıkça göstc~ektedır.• 
~e k" '. §Unları dü5ündüm: Bit· Bundan sonra kfirsu)e gelen 
llıel!,~!li bir huy nrdır. İktidar Erdoğan da, ·Kıbrısı ilhak için 

Diyanet İşleri Başkanı, 
Hac ömridir, diyor 

uf.sasmda Hac derhal farz olmaz. gelecek 
yıllarda da ifa edilebilir.» 

l1u.ıı;:ıt Vu~abfri• ı&4uı 

)ecektir. 
Haç farizeslnln yapılamıyacası 

me\'zuundı Diyanet bieri Reisi 
Eyüp Sabri Hayırlıo~lu şu beya· 
natta bulunmuştur: 

•- Büyük dinimiz hastalık o
<De\•ımı Sa: 5: Sü: 7 deı 

tıeıı1;; •ndekl gruplar, birkaç se· Yunanistanda yapılan 50.000 ki· Ankara 15, - Dün bildirdi· 
bııııa ~asııa ilP. deilstlli uman, şilik mitinge, de\•let memurları. ğim gibi, Suudi Arablstan'da 
ita 1 l~ de\ ir değişlkliji mi· nın da iştirak etmcsıni temin Veba hastalığı cıktığı için Haç 
llı;ıııa 'crııır, memleketin 0 :ıa· için, resmi dairelerin mitını;: gu. seferleri men edilmistir. Bu \I· 
~adar ~adır olan hı) atında ne nC tatil edildiğini so) !emiştir. zi)'ct kıırsısında Kızılııy 40 kişi· 
dt,. ııısaıı, ne kadar iş, ne ka· Ayni me\'ltıda kon~an llhıın Hk sıhhi kadl'osıyla 200 yataklı 
lıitdelrıücssese ''arsa, hep ine Yetkin i e: cyyar hastıılıanesini gönderml 
?lllur11

1
' 0Ptan kötü damgası \'U· _____________ ;__ ___ - - ---------------

lay11ı' Yllik \'e memlekette an· 
)eıııı 1 hizmet inhl an yalnız 
«tı,11~re \erilir. \'eni iktidara 
ltr: .:t Adeta ıu tavn takınır· 
~1.11\le ıh enııeketin asıl bayatı hl· 
lıııııtt a lır. l'\e kadar iyilik n 
~ l'a l?t ,

1 
r a, bunları ancak bi· 

\'tb}sıtaınızla ku u acaksınıt.• 
ltıatın lelenlerln eskilerin hı· 
tidde 1 tekrar etmemelerini ve 

~r:enf bir de\·ir ıçmılannı 
e\anıı Sa: 6; Sü: 3 ele> 

8 •• un 
Aydın 
• 

Çelik Llmbalı 
ALMAN 

TONFUNK 
Rad~olaru il', memleketın b~r 
rerınden gundtiz hrr saat ls
tanbul, İr:mir Rııd)'o ista~yon· 
larını pül'tizsüı: dinlersiniz. 

Abdülkadir lcmişo •lıı _ 1 
Adres: İstanbul Katırcıo Ju ~ 

(Basın Foto) 

ikinci Olimpi1at kafilesi 
diin Helsinki're gitti 

Dört güreşçimiz ile bir atletimizin durumu 
komitede tekrar görüşülüyor 

.. 
• 

İkıncı Olımpb at kafilı!mız 
dun ah h hu u f tı .r uçaklıı 
HrJ ınkl ~ c m ıteTecrıl::en hare
ket ctmb bulunmııktadır . 

l\hllı Olımpiv t Komite•ı Ge· 
nel sekreterı Hamza O:ıman Er· 
kıın 'ın ba kanlık cttığı bu kafıle 
SÜl'e çı \C atletlerden müre:.
Kcptır, 

Dun ı:iden sporcular şunlar· 
<111 . 
Gün-g·llrr: 

Necati (Antrcnöl'), Hasan Ge
mici, Fahrcttın Akba~. Cemil Sa
rıbacak, Kemal Demirsuren. Na· 
uh Akar, Halil Ka)a, Ba~ram 

tllP.umı 8a: &: su ı de> 

• 
Basketbolde . 
ltalyaya 49-37 
Yeni!dik 
llelsinki 15 (Husu:oı surette 

l gldcn muhabirimiz Sedat Ta)· 
A:---~-.... ---... ---------•-1111111mıs!9ll!!ıa:;~:ee:ıiiil':::i'f;l landan telı;itle) - Bugiın bas· 

• kelbolda İta1yaya 37 • 49 yenıl· 

----
JL dik. Böylece ilk ağıt.da tasfhe>e 

uğradık. 'Maçın ilk dakikaların· 
da altı ba ket ileride idik. Fa· 
kal İtalyanlar ya\'atı yavaş açı· 
tarak CstünlUğiı ele aldılar. Faz 
la favullu oyunumuz ftalyanlanı 
kolayca şayı yapmak imkinını 
\erdi. Be inci dakikadan sonra 
atak 'o müdafaada canlı bir O· 
)11n tutturan 1tal1anlar devreyi 
24 - 16 "'slip bitirdiler. 

~ f'UNf _YAfJ.MAN 
~----.;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiıqi~iiiiiiiCİıııiıiıııı~;;;--------..... !19"'""""',,,_ ... ____ __,~ 

• ROY AM » DAN NOTLAR : 5 

Bü1ük f ırtınci ••• 
22 Haziran Pazar - Sabahle

yin uyandıiım zaman kama· 
raında ,arip b\r koku vardı. Gi· 
yinlp gU\'erteye çıktım. Gözüm 
ayakkabrlanma iti i. Sapsarıy· 
dılar. Bir gece e\•velki yumurta 
banyosunu hatırladım, yeniden 
gülmde başladım. Denizden bir 
ko\-a su çekerek ayakkabıları tc 
miılemeğe koyuldum. 

Dün gece yine bir hayli al
landık. Faruk Kenç dil~memek 
için kendini kayışlı ranzasına 
bağlamıs. ama yine olmamı~. iki 
kere ranzadan yuvarlınmı$. O· 
ramızı buramızı sağa ola vunıp 
çUl'Utmete alı~tık artık. Ç11ğ1.1 · 
muz sallantıya da alıstı . Yalnız 
"emici Cemil il~ telsizci Salfi· 
hattinl hAliı deniz tutuyor. Dün 

lkinçl devrede aradaki bu far 
kı kapataca ımızı umuyorduk. 
Fakat yine parlak bir oyun çı· 
kıramadık ve elimize geÇen bir 

ı çok fırsatları kaçırdık. İta!) an· 
(Devamı l'a: 5: ü: 2 dt.) 

ilavemizi 
Veriyoruz 

• ak am telsızci )altığı yerden 
k ılkıp, hava raporunu bile ala· 
madı. 

1 

1 
-Yl 

8119" 
" 11 rnüveııiiniıden 
~Ydın ilt9vemiıi 

isteyiniz 

"'------------.: 

~ ~_,, ......... ~ 
Puıır gece i abaha karrı \dıt ettiğini t~urle blldlfil~miı, Basın, Yayın \'e TUrlZll'I "end 
ftlildürluiü İ tanbul tem51kisl Zihir •·erit Törümküney dün ebedi istlnhıtılhına te\"dl edil· 
mlltfr. Brlstol ha tane inden alıaan mtrhumun 'ce.nar.esi, Rıdyoevlae göt.ilriilmüıtür. Bandı lau 
bir \"life ~apıtdıktan sonra, dost u ıricadıılınrun omuz.lan ilıefıuıe T9flikiye cımline ıötürü 
lerü namın l..'llınnuştır. Bund'n sonrn Zlnclrlil-uyu meıar1ı!ını ıi~ril'luek, akraba ve clostlın 
ıun 1öıyqlan ıruında defaecUinı4tlr. Merhumun mezarı hleındı J)r. Rıllm Alyot, Znir Ferit 

Törümkün 'in 1ıl11iyetinl bellrtu bir konufftlİ .l'llpmııtır. 

·P 
,,,,.,r • J 

. .,., . i r ,, . i\ 

OkyanU11t1 
Öğle kouerl 

ölle yemejmde bir yıimJ>lik 
çaldık. Kaptan Mardın Mil· 

ıeyyen Senır'ın ıuinı meftun. 
- Amerikayı ıiderken tayya. 

rede 30 kilo eşya hakkım var· 
CDe\'aMl Sı.' Sü 1 de) 

Büyük fırtınada ana yelken Jftumbuı•nın d65iiıfi ('Bumba.ıun yaauıdill 
\"almandır> 

J 

arkal'lııımır 
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Olacak şey mi 
Bu? 

1 GÜ 'iİN YAZISI 

Istanbul'un ana davaları lstanbul'un iınarı için 
yapılan toplantı 

1 Tekel' de tekaüde 
1 Sevkedilecek 

Memurlar 
İstanbul Kal 

kınma Derne· ( ' 1 -Vilôyetle Belediye.nin ayrılması, 
dar sarfedıl· 
dıkten sonra 
l manın uıun 
muddet bun· 
da kalacağı 
anlaşıl· 
maktadır. Hal· 
buki 1 tanbu· 
lun kalkınma. 
sı iç n ılk is 
l m n mesele 
sının balled 1 
me dır Lıman 
la beraber &all.'I 

ği kongresı ev· 
velki gun Dor· 
düncu Vakıf ha 
nında, Tıca et 
Odas1 salonun· 
da toplandı t. 
dare heyet n ~ 

2 - Liman meselesinin, 3 - Nôzım 
plôn işinin halledilmesi 

raporu okun· ---------
Yazan: 

duktan, 1 tan. 
bulu all alan· Eııis Tahsin Til 
dıran muh e
lif me el r 
etrafında gorueüldukten sonra 
seçim yap ldı "e geç nk t kon 
ıreye son \:erıldl. Raporda b s
lıca Uç meselenin ele alınarak 
teşebbU lcre gecıtılığind n bah· 
sedılmektedir. Bu meseleler 
~nlırdır: 

l - VılAyetle Beledıyenin 
ayrılması, 

2 - İstanbul lınunı, 
3 - Nlıım plln ı i. 
İdare he)etı bu üç m ele 

hakkında yapılan te !'bbli !eri 
ve elde edılen neticel n şu su· 
retle anlatı)'or: 

'lllyetle BeledfJenln 
a:rnlması 

Ahmet Hamdı B u bu iş için 
Bil)uk h ıet 'Mech ne hır ka· 
nun teklıfindE' bulunmuştur. 
D rnek hu tr lıfi de teklemek 
için çalı aca tır. 

Bi~ kendı h,. abımıza te1'1ıfl 
yerinde giirmuyoru . Ba ka 
)erler o le dur un lstanbu da 
da \'ıU.}ctle Bekd e birhırın· 
den a)rılm 1 dır. Drmokrasl, 
h lk hAkım ~eti m .. fhumu Be
len elertn mil ta 11 olm ını 
ıcap ettir r Hı~ hır m !Ahaza 
bunun ak ini k bul ettlremez. 
1 tanbulda e iden Vılhet \e 

Beledı e b rb r nden a rı idi 
'e i ler p kfıll gorlil vortlu. 
Vılhetle Belrdı nio bırle ti· 
rılme l Is bakımından dl!'ğil, 
tek parti dO ünce i nf."t'ce~Jdlr. 
Tek parti devrini bıraktı ımt· 
:za gore bu ~anlı du ilnt'eyl de, 
mtimkUn olduğu kadar ı;tir'at· 
le, terketme e mecburuz. 

J,lman me elesl 
hakkındaki teıebbUsler 

yl bölgesi, ı~ saha•ı da yerını 
değistirecek, Sırkecı gan kal· 
dırılacak, yeni yollar açılacak, 
~hrin manzarası tamamı~le 
değ11ecektır. Bu kısa bir za. 
manda baıarılacak hır iş değil· 
dır. Karar 'ermek, eımdıden 
harekete geçmek lAıımdır. 
Dun~anın en garip 
limanı 

ıstanbulun prrı an halınin 11· 
man me elr 1 le sıkı a!Aka ı 

'artlır. Şehrın gelısme ine bas· 
lıca mAnı bugunku lımandır. 
Rıhtım dardır 'e bu dar rıhtım 
gene dar bir sokaktan demir 
parmaklıkla ayrtlmı tır. Va
purlar bu rıhtıma, )ani sokağa, 
yanaşır; )Olcularını buraya çı· 
karır, ytiklerını bura}a hoşal· 
tır' ... DUnyanın hiç bir tara· 
fında bunun bir e'i daha yok 
tur. 

Eski gazete kollek bonlarını 
karıştırır ak lıman me ele inin 
ı;ık sık bahis mevzuu edıldığlni, 
istanbulun kalkınma ı için bu· 

Dlln istanbulun imar ı$1en mevzuunda, Valı ve Belediye 
Reisı Gokayın başkanlığında bir toplantı yapılmııtır. 

Bu toplantıda Beledb e rl!'ıs mua\'ınl. Bayındırlık, İmar, Fen, 
Yollar 'e Sular mUdürlerıyle Elektrik, Tram\ay \C Tünel umum 
mildlirü ,.e İnşaat ~ubesı mildilril hazır bulunmuslardır. 

Görüşmeler netice ınde Ayasofy a meydanı ile Fınıza ıı 
camlı on il ne kadar olan kı~mın. Çar~ıkapı • Be) azıt ,.e BE-yazıt · 
LAlell kısımlarının derhal yaptırılmasına karar \'erUml tir. 
Bunlardan başka Topkapı solunda, Şışli • Osmanbey arasında 
'e Ortak o dekı s ollarda, bu salların genl§letılme i içın lAıım 
gelen lstımllklerin yapılmasında fıkır birliği edilml Ur. 

Beledıye, şehlrde bir metro in~ası ve Halıcin temizlenmesi 
hususlarında tekltflerde bulunan yabancı sirketlerin teklıflerini 
de incelemektedir. 

Bol miktarda 
Yemiş ve sebze 

Mahmutpaşa 

Seyyar esnaftnm 
Durumu incelendi 

e ilkö~ l\lctcorolojl istas 
~onunun tahmlnlcrıne go. 
re bn~un 5ehrlmiz 'e el· 
'arında ha\ a .ıbahle) in az 
bulutlu, deniz ) u~ıi ('Uslu, 
sonraları bulutlu geçecektir. 
Ruzgarlar şimal • şark 'e 
cenup • garp iııtikamctıerin· 
den değişik olarak orta km·. 
'elle esrerktir. Sıcaklı'!.:: de· 
ğlsnıi ecekllr. 

Dun srhrimi7.de hau acık 
geçml ' ruz arlar fj!malden 
kun etli e nılstlr. Gunıın en 
<lu5uk ı;uhunetl golgede 16.8, 
en yiıksek 29. santigrat ola. 
r k kaH'edılml tir. 

KUÇUK HABERLER 

1 
GEÇEN l'AZATI SElllR 11.\T· 
L.ARI Y \PURL \RI J&O BİN 

'\OLCC T ŞUH 
Grçen Pazar, Şehir Hatlı va. 

purları, on > ılların :> olcu rcko· 
runu k rmı tardır 

Tekel Genel müdilrlUğil me· 
mur \e mUstahdemlerınden 30 
humet ~ılını doldurmuş ve 60 
yaşını ıkmal etmiş olanların tc. 
kaut muameklcri onumuzdekı 
günlerde ikmal olunacak 'e ka· 
rar kendılerıne ti!bJığ edılecek
lir. 

Diln kendı 'le gorilştilğumuı 
Tekel Genel müdUru Kenan Yal· 
ter tam ve kat'l malCımaıın haf· 
ta sonunda verilebileceğıni, ve 
bu l ıl tekailde ı;e~ kedllenlerin 
100 kişi cıvarında olacağını ifa· 
de etmiştir. 

Kenan Yalter, bu rakamın 
Genel müdurlük memur ve mus. 
dahdem kadrosunun ~ 2 • 2,5 
nlsbetini teşkil ettığıni de soz. 
terine ilAve etmlEttr. 

Yeni ilkokulların temel 

atma törenleri Geld' 
Dun şehrimize Adana hava· lılahmutrıasa esnafının sık"l· H vanın da mu aıt olusu se· 18 Temmuz Cuma gtinll saat 

l!sınden 25 vagon, İstanbul cı- ) eti uzerıne, Vali \"e Bcledıye IJcbil le, 0 glln trluı hallı \apur- 11 de EyUpte Tantn1. saat 12 
varından da 4:; motör meyve ,iel·, başkanı heraberınde Emnıyet lan 150 bın )Olcu ta ımıilardır. de Fatıhte Ha) dar; 22 Temmuz 
mlstır. mUdurU olduğu halde tetkıkJer. EHiR H \11'1 \ APURLARI Salı glil'ti saat 11 de tl ktidar 

Toptan fıatlarındakl dileUk· de bulunmu~tur. ZONGULD ~K KOl\ll RCl'<IDEN Sultanlepe, 12 30 da Sarıyer Ru· 
lüğUn perakende satışlarda ken· DükkAnlarının onlerınin ka· ~iKı\ \'ETÇJ ır.elihisarı ilkokullarının temel 
dınl gostermesi icap etmektedır. patıldığından iikA)et eılen es. Zonguldak Komtır havzasın· atma törenleri )apılacaktır. 
Belediye İktisat müdUrlUğU bu 

1 

nafla, bu )oku&la ha) atlarını ka dan on zam nlarda tedarık ecli· 16040 lirayı çalanın 
hususta lüzumlu tedbirleri ıl. zanan 300 kadar seyyar e ,nafın •en .k1Jmll krın, Denızcılık Ban. 
mı ıtır. menfaatlerini tcllf eden hır ka- 11. s,ı Şehir H tları 'apurları ıçın suç ortağı yakalandı 

San yiciler Burıa'da rara yakında varılacaktır. ı tmılrn e' fı haız olm dığı, Bundan bir müddet ev\ el 

.ı - btanbulda \:lli)etle 
JSeledi)enln, diğer \il.\)etlerl· 
mlıde olduğu gibi. ayrılma ını 
sallamak iizere Bu)uk Millet 
Meclisine bir sa)ın mlllehekl· 
1i taralından sunulan kanun 
tekllfl iizerlne kongremiz karar 
lan cbhlllnde l\leclıse murara· 
at edilerek bu 1 in tek madde· 
lik \"e}°a trk hUkumluk bir ka· 

' nunla halledılemi) ece fi, ~ehlr 
nlifusu çoğunluk tr5kll eden 
\il1)etlerin idare ine ait husu· 
si bir kanun ted' in edilmeden 
tstanbulda Yıl 'etle Reledi)e· 
yl aytflllanın bllakı çok zarar· 
lı neticeler doturacaiı iı..ah 

i dare heyetinin raporunda ikin· nun mutlaka halledllmesı Uzım 
cı me\'ZU olarak Uman mese· geldı ının anla ıldığını "e ha· 

lesi ele alının• tır. Raporda bu rekcte geçıldı ınl goniruz. leş 
hu~u ta denılı~or ki: nıtı~etın ıl~nından sonra bu 

b• ; I nt k 6 kilo esrar ele geçirildi \llpurların k tanlarında ı;ık sık 1 
Ankara'da İstanbul Bonmar e in 

ır op a ı yapaca Dun izmır'den taksiyle don· \Ukua gelen amaların bu dil lik de bir hırsızlık olmuş \e 16040 

t Od 
d 5 randımanlı komu lerd n ller gel 

tanbul Sanayt ısın an • mekte olan 2 inci Şubeden ıkl d ,
1 

\e .eh r h ı \ pu 1 ının !ıra alıp fırar eden Uğur Tuncer 
ki llık bır hey'et, önUmilzdeki memur Yalo\8 cıvarında taksi· kb u t 1 nd b 1 'akaianmıilı. Dıln de eımdl\ e 
gilnlcrde Bursaya hareket ede- ye ıltıhak eden bir mil tcriden pr ~e yan 

1 rı a a 
1 

e adar Yakalanam&)an uç orta ı 
cektır. , ~uphelenmıGler \e mu~terinın bu )tizden ka nl rını fa)rap 1 met "çızck"ın I tanbul"da bu 

•2 _ Kongre Jstnnbulun mü hu usta esa lı lıir adım atıla· 
takbel )Uk hmınının tlmdlki rak lıman Yerlıkule\r. nakledll 
bulundu u l~rden kaldınlnıası mek üzere ıken bırb rint taikp 
ve enlkapı ıle Bakırkoy ara· eden harpler bu dilşiıncenin 
sında eni bir liman &abası te . tahakkukuna m~ni olmuştur. 
bit ~lunma ı \C bunun arka ı· Memleketin muhtelif noktala· 
nın da snnn)i a ıı sah:asına rında yeni lımanlar 'apılmakta 
tahsis edilmesi temennisinde olduğu bir sırada 1 tanbul li· 
bulunmuıtu. Bllindlğı ıucre ınanı işinin de cıddl ımrettc ele 
huk\lmdçe Tophane ne Sah· alınması Uızımdır t~tanbul mıl· 
pazarı arasında modern bir ) uk lel~ekılkrinden, Kalkınma dC"r· 
liman parçası )apılmaktadır. neğinden bunu temin edecek 

21 Temmuzda Bursa da yapı. unında bulunan sepette yaptık· e tmck torunda k ldıkları anla ıl· ıun? u oğrenllmış 'e yakalan. 
lııcak toplantı a lstanbuldan tarı aramada 6 kıloja yakın es. mı tır. mı tır. 1 

İ s · Od da it- Bu cb ple, \apurlar koprü 
ba6ka zmır anayı ası rar bulmuelardır. Bunun Uzerıne de f la dum n a\urarak. hat. 
Urak edeccktır. B~rı;a Tıcaret mlisteriyle zabıta memurları a· kı rahat ız etmcktC'rlır. 
Odasının tertip ettığı bu toplan· rasında kı a bır takip \e mıica· Eskı' tehı'rde bı'r tı. 2l Temmuzda İstanbulda ~:a· dele olmu!i. nelıcede esrar ka- Bankc1 ı)t kalı'ell kômür tc- 1 
pılacak Sana)i Odaları B. ırl~ği ,.akcısı tuhsin Akka.H vali.alan da ıkı ltın tc cbbU lerc geçmıs 

b 1 k h t .. J o •lunm ktadır Ad k" toplantısına azır t ma ıye ın· mışlır. Tahkikata dC\am edılmek ö(;nm.,du r,h• JIAZIRf \Dl am es 1 
dedır. tedır. Öl nlR Rl~5il~I SERGiSİ 

Milli Eğitim Bakanı lleri Çancakkale libidesi t tanbul mekt pl ıncl kı n 11.:ııf JSln I yarala dl 

olunmu tur. 
Bu tezimWn gerek B. 1\1. 

Merlislnde 'e gerek hukumet 
nezdinde çok mli bet bir &ekil· 
de kar6tlanmı olduğunu mem· 
nuniyetle ka)detmek Lteriz. 
Bunun iııcrinc derne imlz baş· 
kanı 'e İstanbul mili eh ekill 
Ahmet Hamdi Başar, nufusu· 
nun yiiıde altmışından fazlası 
bir ıehlr hududu içinde yaşa· 
yan \ilbetlerde Beledl)c ile 
''ilhet iızel idare hh.nıetleri· 
nln biri ştirllmesl 'e Şehre· 
manetl te kilatı kurulması hak· 
kında 8. l\Jerl e bir kanun tr.k· 
lifinde bulıınmu tur. AIAkalı 
üyelerimlu. de Jıırer ı~I yol· 
lanarak mütalralan htenen bu 
kanun ftk'llfi dola)ı t)fi' meuu 
demeğlmiır.e ehemmı)etle ta· 

te ebbiısler bekleriz. 
10 mil)on liradan fezla)a mal İdare he)etının raporundaki 
olacak olan boyle bfr teslıten 

,ehrimize geldi Kom•n ealışmaları 
1 

talebekrtn yaptıkları re imler- r. ı ı 
. i\. ' drn murekkep 6 r ı 18 Temmuz llıuıuı .11 .. 11 bırim1uh11 

Mılli Egitim Bakanı Tevfık i-'lışlıyor Cuma gunil saat 17 30 da Gala· 
İleri diln. ı;aat 7.30 da Aksu \8· i ç k{adc ş h ti . Ab'd . ı tasaray Li e i ı;alonlarında açıla· tE6.3kişedhir, 15 

- Bu ı;abah &a· ı ı;onra artık yuk limanının bu· ilç\ıncu mevzu 1stanbulun ima· 
gunkıi bulunduğu yerden ba$ka rı lşidır. Bundan ~·e derneğin 
bir ınahalle nakledılmemesl bundan onra üzerınde durma· 
tl'hlike 1 ba gostemıe ı ihtlma· sını du&tindilğu mevzulardan 
ıı karşısında dernrğlmbrl' hU· ba•ka hır yazıda bahsedrreğız 

purıle Zonguldal-tan şehrimize ana e ı erı ı esı •aktır a O a Bulgar goçmenlerln· 
gelmıstir. ı~şasına ~ardım komıte ınln )e ~ABIK \I:ı JtANDE\'CC'l'I AR· den 45 yaşlar_ında Mu tafa Açık- 1 

Bakan, kısa bir mfiddet isti- nı tcşkll la\lnan Mali Kom )Onu UAX nir.i \'AKAI ANDI I oz adında hırı, altı ay enel 
rahatten sonra l\lilli Eğıtım Mü· ılk toplantısını Cuma gtınu saat Tak .m K panca ok. 21 No· mahkeme kararıyle a} rıldığı ka· 

kfımet nezdinde J;erekll le!jeb-r= ________ _ 

blhler l'•Pllmıs \"e y-apılacak 1 r
tesbl -'Wide ~ limanı 
olarak da kvll,nılabllecdl 'e 
bunun r emrhlki doğurmıya· 

durlUğilne uğrayarak muhtelif 17 de Ticaret Odası salonunda it aplda oturan abık lı rande- ı rı ı yolda gıderken ba ına ı;opa 
1$ler etrafında gorüşmUştUr. Sı· 3 apacaktır.. . ucul rd n )' r dınd kı l.ndı· ıle 'urmu., ser cml,.ycn kadın· 
r.t 11 e doğru Çapa Eğltım Enı;. Genel Komıte 21 Tcm'!1~; pa nın ) tnılcn faalı le çtı ı t cağızı dokuı • erinden bıçalla 
tıtu ı.lne ı;ıden Tevfık tterı, por 1artesı gUnU ı;a~t 17 ~e \ ı a} t· P t C'dılmı , d 1 ce ahlAk a ır surette yar11l mı tır. Bır 
tatil fızik ale'lerınin kullanılma· te bfr toplantı ) aparak Abıd.en~~ zabıta ı memurları tarafından c1ralık bıç~ ı e rılcn Mu ta fa. 
&ını öğreten kurs çalışmalarını ınşasına .dair bazı meselelerı go. ,ıcil tund 111 çıft , ·kalan'l1ı~ bıça ını duzdtliltten onra so· 
yakından takib ctmle ve enstltil· ru5ecektır. tır Randr\ ucu hakkında tahki· 

11ul.kanlıltkla ıkincı dda tekrar kip olunmaktadır.• 

Beledbe müstakil 
olmalıdır 

cajı hakkında en salAhi) etli 
makamlardan lcat'i teminat 
alınmı5tır.• 

İdare he~ctinin bu hususta· 
ki izahatını memnunlukla kay· 
dedıyoruz. Fakat bu izahat 11· 
man me el~ ının hallınin tok 
Urrı~e. muayyen olmayan bir 
ıamana bırakıldığını go teri· 
lor. Bu linkli lıman Tophane 
den Salıpazarına doıtru uzatıl· 
dıktan, bu ı e 15 milyon Jlra; 
Sara~burnunda 'e Hukö~deki 
te ı 1 re dr hemen bir bu ka· 

İdare heyetinin izahatından 
çıkan netıce şudur: VılA> et· 

le Beledi~e ayrılmayacaktır. 
lstanbulda ayrılmadı} tan başka 
nufusunun yuzde altm15ından 
fazlası bır chır hududu içinde 
ya51yan '11A)·etlerdc Belcdhe 
ile VıJJyet o 1 idare hizmetle· 
ri birleştlrılcceklır... Dernek 
ba kanı "e ı t nbul m llehekıli ....................................... 

İstanbul Ticaret Odasının 
Yeni Telefon Numaraları · 

9 /7 /952 gününden itibaren 

24349 - 24348 - 24347 
24346 - 24345 

olarak 'değiştirilmijtİr. ............................... 

Türkiye 
GENEL 

K1Z1lay Derneği 
MERKEZiNDEN : 

ı - Erzunım ilinin Hınıs ilçe merkezinde yaptırıla· 
cak 197.604 10 lira ke~if bedelli sağlık merkezi blnası in· 
~ası kapalı zarf u~ume eksiltmeye konulmu;tur. 

2 - Yapılacak binanın projeleri, fenni 'e hususi fcnnt 
şartnameleri \esair lümmlu evrak dosyası, Ankarada Kızıl· 
ay Genel Merkezinden, İstanbulrla Kızılay Satış Deposu Mil· 
dilrlUğılnden, Erıurumda Kızılay Şube.-indcn 15.- lira kar· 
~ılığında alınablllr. 

3 - Eksiltme~e girebilmek için aranan sartınrı halı 
isteklılerin usulune gore 10.000 lıralık geçici temınat 'er
meleri ve en az 120.000 liralık benzeri resmi bir inşaatı 
muvaffakı)etle yapmıs olmaları şarttır. 

4 - Eksıltme 28 temmuz 1952 pa arte 1 gUnil saat 16 
da Ankarada Kızılay Genel Merke nde yapılacaktır. 

5 - Kapalı teklıf ıarfları e lltmen n yapılacatı gUn, 
saat 14 e tadar kabul edılir. Postada vlki olacak get kme 
lerden me ulı et kabul edılmez. 

6 - Kı ılav, lhalr 1 yapıp ~ 

Beyazpark Yüzme 7htisas Kulübü 
Başkanhğından 

İdare he~elinln 1417/9 2 tarıhli toplantısında aşağıdaki 
hususlatı kcnuşmak fizere kulUp umumi heyetinin 19/7 
9~ cumartesi g ınu saat 16 da ku!Up lokalınde topl1nma· 
sına karar "erildiğınden butiln azalarımızın teşrifleri rıca 
olunur. 

Gundem: 
ı - Kultibiln isminin 

. 
CECMl$TE 

BUliÜN ye gı:ı:-ecek yeni talebelerın kom· Yalovada ortaya çıkarı· ka;a ha lanmı tır karı ına saplamaııa. ha lamıştır 
poıısyon imtihanlannda bulun· .,,. )ŞSlZl.FR AR \Sl"lHA l\A. \'GA Bundan &onra. cehınden. çıkardı 

Göreyl m seni 
Lala 

mu~tur. 1an esrar kaçakçılıgı ÇIKTI eı luzruhunu ıc;en Mu tafa bay. 
Mılll Eğilim Bakanı bugiln u .. w.t ırıı~o~ırtmfztf•n lla\darpa ada İl iz t. kımın ı ın halde hastane) e kaldırılmıs· 

4 26 yıl e\\ el buglln, 16 
saat 10 da Unesco'nun Genci Ku Yalova, 15 - Esrar kaçakçılı· dan Atıf ıle C'emal Asan ve Ni. tır. 1 
rul toplantısında hazır buluna- ğından sürgün cezasına çarptırıl· ) zi Gun vdın ara ında çıkan Avrupaya göndorilecek 

temmuı 1526 da Orta A, •. 
rupada mustahkem Peten a· 
radln kalesini zaptetmlıtlk. 

Macarl5tanın başsf'hrl Rudi· 
nl fethe giden <'ihan padi· 
5ahı Kanuni Sultan Sulf')
man ordugahını temmuı hı~· 
larında Relgratta kurmus \e 
\'eıirlham İbrahim Pa&il' ı 
huıuruna ça ırarak ıu tali· 
matı \ermişti: 

cak: yarın da Öğretmen Derncl· mış olup cezasını burada çek ka\gada Atıf Yazıcı Nha l'\ı a· 
teri Mılll Birliğinin yıllık umu· mekte olan Adanalı llalıl Akka- ır urrtte varol!lmı . \:ıralı 
mi Kongresine ıştirak edecektir. ya adında birinin. Yalo\ada kun Hı darpa 1 Numune h'l tabane· 

Bir kız taksi altında kaldı duracıltk yapan İsmail Şahinin ın )• tırılmış, tııhkıkata b s 
dükkAnını bir esrar &C\k yeri ha· larıırı fır 

hesap uımanları 

Ankara 15 (Hususi) -· Mallyc 
Bakanlıgı bir sene muddctle tet· 
kiklcr yapmak uzerrı bu l ıl 10 
he ap uzmanını ) abancı memle· 
ketlrre gönderme '" karar ver 
mi tir. Bu iş için de gerekli tah· 
,ı atı 1952 sılı bütçesine koy· 

- Goreylm seni lalı, bı· 
kalım nasıl hizmet edersin. 
retenaradln'ln 11nahtarlın· 
nı ne zaman getirirsin? 
İbrahim Pa a bu emri alır 

nim az Rumeli km"\ etlrrlnln 
lıa~ına geçerek Peten·aradl· 
ne dayanmış, kısa bir muka· 
ıemettC"n sonra kale\c gir· 
ml5ll. Sultan Suleyman, fe· 
tih müjdesini ı:etl!'f'ne bin 
altın ihsan c) len1i5tir. 

TÜI.BENTÇİ 

Fatih Acı çe~me ~uraıtınaan line getirdiği F:mni) et Amirliği· 
Fatih istikametıne • gıtmekte o· ne ihbor edılmlştir. Emni)el 
lan 6222 H. pllkalı Omer'ln lda- Amiri Nusret bzdemir takibe ge. 
resindeki taksı, caddeden kar51

1 
çerek dUn l'ıni olarak dllkkanı 

tarafa geçmek isteyen 13 ya&la· aramı5 \C bir miktar esrar ele 
rında Silleyman kızı Neriman geçlrmiştır. Tahkikat geni leh 
Yazıcı'ya çarparak ıol ayağının Jıncc, E adiye k5yUnden Yalo\&· 
kırılmasına sebebi)et ,·ermistir. ya 1:elmekte olan bir otomobil 
Yaralı Cerrahpaşa hastahanesine içinde ayrıca dört kılo esrar ya· 
yatırılmış, tahkikata baslanmı1- kal:ınmı;ılır. Yapılan araştırma 
tır. da, urnn ıamandanberi yurdun 

Tümgeneral Evans mulıtrlif yerlerine esrar kaçır
makta olan Adanalı Halil Akka· 

Ankaraya gitti yanrn bu genl5 cbeke)e men· 
Şhape Te kilAtı Başkanı Tilm· sup olduğu anlasılmıştır. 

general E\ans diln Ankarayı · lsmaıl Şalıınolllu ile Halil Ak· 
mtiteveccihen hareket etmiştir. kaya hakkında Adlıyecc tahkilta 
General Eunı; Ankarada rnuhte- ta başlanmıstır. 1smaıl Şahinoğ
Ji! temaı;larda bulunacak ve mil. lu, D. P. ilçe idare heyeti Ü)eSi· 
teakiben eehrimize dönecektir. dır . 

- Burası senin e\in, Ray. _ • 
Bızden fazla senin... 17· 

Demi5tı. Bu sbzler Ray'a bti· 
tun haksıılıkları unutturmağa • 
kafi gelmi ti. Hattl uvcy annl' ~ -
ine hak bıle Hriyordu Baba- ...,. 

sının sıkıntılı ıamanında ona ~ ., --. 

Tarım Bakanı bir aylık 

seyahate çıktı 
Carsımba, 15 (Hu usi) - Ta mu tur. 

rım B:ıkanı Nrdım Ohmrn bera fhtısas lmtlhanlarındakl dere 
berinde Sam un nııll<'tvekıli ?ılu releri ve yanılan lisan yol<:lama· 
hıttın Kefeli, \'alı . . Vetcrı~er. I ~ındaki muvaffaldyetleri ile te·' 
Zıraat, Orman mudurlrrı Zırai m yılz eden sekız hesap uzmanı ' 
Donnl~m Kurumu \C Devlet Or· nck yakında fngıltere, ltah-a, 
man 't:rctme Çırtlıklcrı mutchas l'ran~a ''e Bclçikaya hareket ede· 
sısları ıle lıirliktc dun ılçrmlıe ceklerdir. 
gelmiştir. Belecli\"edP 1 • 'atan Faruk Bılgınoğlu: İtalya, tu 
da.lar, mı ırın ufıs t ıaCından zaffer Eğcnsoz; Orhan Gilrrll. 
25 kurusa alınma mı ileri surdu· Fran a, Fehamcıttin F.nartlıır. 
ler. '\ . Sadık Baklncıoğlu, !;;ıdi Özer 

Bakan l nvc \C Orduya gltlı Belcika. Gtlzıde Arımıırk \e Mll 
Bakan 27 \ila)ct gezccr ini 'e encf ('allılar da tn"ıllere e 
bu se\ aha tın bir ay süreC('ğınl ı-itrnPk tllPre 25 ternmu:ı: 952 de 
söyledi. t tanb ıldan 'a rılaraklardır. 

para vermlstı. Sonra da Freda· t;l' O 
dan başka, di er hır kocadan 
kocaman bir o lu da \'ardı. On· ...., YAZAN~ FANN., NUltST CEvİREll~ 'REZZAN A.E. YALMAN • 

l 
lara bakm1sı tazımtlı Adolph<ı 
gıbl, kızı da iyi kalbli idi, nık· .,, 
bındl. Gozlerl dolu dolu olarak· 
81-\dam sen de! h olaca~ına 

8 
\ann dedi "e kendi kendi ini de?» Sonra kUçük mavi taslı 
te ellıve çalı tı. Altmış )R ınd'.l iğne de vardL Babasının jım· 
dul kalmış vorıun ve ha is bir na tık klilbOnden kazandığı 
kadın olan ilHv anasına nere· madal~alar .. Onlar da ortada 
de f e acnar•ktı. Aral rında )Oktu. Fakat Ray ses çıkarma. 
bir anla ma • apar k evi onla· dı. Yalnız bir kaç gun sonra 
ra tPrketmek favdahydı. ÇUn· altın saati Tagenhorstun oğlu· 
kll b:ı ka türlU olur a, Ta"!'n· nun cebınde görünce kalbi bur· 
hor t durmadan Ra\' dan para kuldu. 
koparmaııa kalkacaktı. h 1 ı mı Adolphc'in ölilmiındenberl, 
ık ındrn me "1" i hAllPtm"· ilk pazarı onsuz geçiriyorlar 
!ivdi. S tlece bazı e yayı 1 ti· dı. Pazarları Adolphe için hır 
}ecek oldu. dinlenme gunuydıi. O giın ayak 

- Annemin diki CPkmc ini larının tırnaklarını l eser, daha 
bana verır mi nlz" dedi. itina ile traıı olur,tçiçekleri su· 

- A.. Ne )azık ... Onıı dUn !artlı. JJmanca gazeteleri de o 
ıık,.;ı~alarımdan biri ine gön· giln uzun uzun okurdu. Kilise· 
derdım. ye de giderdı. Fakat çok de 

- Ya babamın fıl dişi baelı fa Ray babasıle kiliseye ıide. 
ba;tonunu? Ct'k yerde genç oğlanlarıa bi 

- Acaba nerl!'ye koydum' siklctle gC'ımeğe çıkardı. Şimd 
B•r turlu h J ıımı,orum ki... bunu düşünerek üzgündü. Ba 

saydı... Freda yavasça Ray'a 
sortlu: 

- Bu sabah da bi ikletle gez 
meğe gıdecek misin? 

Erkek arkadaşları Ray'ın ke· 
derh \e ya lı olduğunu dusü 
n"'rek. onu davet etmeğe cesa. 
ret edememiş olduklarından 
dolayı Freda itin için mem· 
nundu. 

Tagenhorı;t Jtızına: 

- Haydi Freda, hazırlan ki· 
liseye gideceğiz dedi. 

- Anne, ben pazarları blsık-
letle gezmeğe ldemeı mlyim' 

- Ha) ır, gideme"Zsın. 

- Ray gldiyor ya, anne ... 
Tagenhorst hiddetle kızına 

u ceubı verdi: 
- Ray gider, ama sen gide

..,,z ln. 
- Hugo beni dnet ederse 

e gondermez misın? 

yellenen s:enc ha\ agaıı mcmu
ru)du. Baba ı ZC'ngın hır iş a 
damı ldı Sımdı artık l trn çc
kılmiştı. Fakat oldukça parası 
urdı. Hugo unıln bırlnde z n 
ın oiaeaktı F't' danın gı.ınıln 

bırın'le, Hugo ile c' lenmesi ih· 
tımali \ardı 

Frcdcı, ıı k nn lrun andı ı 
kadar saf de ıldı B ıı sabah 
ları Ray'ın oda ın lır. o~lc 
sualler orardı ki, onun m:ı um 
kiraz dudak! rınd n cloklıkn 
bu sozlcri It y dıl unıneğc bı· 
le utanırdı. 

Dı arıdan hır ı lık r sesi du· 
) uldu. Bu Kurt idı: 

- Kurt Mı Senı gezmeğe 
çağırı>'or. Dedıler. 

- E\el.. 
- Demek ki bu sabah da çı 

kacak.>ın 
- Kurt'a he p deft!'ılcrin" 

bakaca~ mı 01. 'ermı tin 
- Dünku .ı te'I,. okudum. 

Bir gen~ kız, bir bisiklet tamir· 
Ctiının dükklnında olil olarak 
bulunmu- Gazetede bır ıtasaı. 
luto llfı da vardı. O ne demek· 
tır. Ra)? 

Ta.,cnhorst kızının bu ıualı 
ilıerine Ray'a hucıtm etti 

- Ümit edeıım kı bu cocu 
ğa c \ap \ermez ını Zat n saf 
çocuklar bo~ le ne o l dıklerl· 
ni bılmedcn konu u lar. Soka· 
ğa çıkmakl ı rar edl)or mu· 
sunuz, Ra~~ 

- Neden r acak mısım? 
Frcda soze icarı arak: 
- Madem kı Ray çıkı~or. 

Neden ben bisıkletle ,ezemıyo· 
rum? 

- Ra}'tn kendıne mah u· hır 
)aşama tarzı var. O kendi ba ı. 
na buyruktur H p öyle olmu., 
tur oyle kalacaktır. 

Bu sozler Ra;ı. ı e Uvey an· 
nr i arasında derın hır uçurum 

ıngilterede tepkili iki ,,. 
.kcrl uçak 10.000 metre 

y uksekllkte çarpı ıyor, pi· 
lotlar para şiltle atlayıp kur· 
tulu\ or, uçaklardan birınld 

ere dü en enkazı gidip bir 
kailıncağızı buluyor , e onu 
oldurll\or. 

10.000 metrede bütün hıt· 
larlle çarpı an uçakların pi· 
Jotları kurtuhun da ha,a· 
dan düıen kabak kadıncd1• 
tln ba ına patlasın, olacak 
e mi bu? .. Amma olu>or 

Jıte! .. 
•Ecel geldi cihane • bat 

ağrısı bahane• di)en ıalr 
ne haklı so} lemis! 

•Bahane• dedim de aıch· 
ma • kim uydurmuasa • gil· 
ıel uydurulmuı; bir fıkra 
geldi: 

Tanrı, mrlllkeler ansıo· 
da uz.ile taksimi yaparke1l 
can alma l&inl A:ıraile ,·er· 
mi5. 

Azrail: 
- Ey Ulu Tanrım! .. Be

ni bu l5dcn af buyurmanı 
y ah anr yakarırım. zır• 
her ı;e\diğı iılen inun ba•• 
lanet edecektir. 
Tanrı ce\ p 'erml.: 
- Sen iızıilme. lns nlarıd 

kimi •babanı tifodan öldU•• 
kimi •karım deniıe dıi&til 
boğulrlu •, lıaıısı •kardeııııı 
harpte nıruldıt•, bazısı .ço· 
cu(tum, dilantcrtden gitti• 
dlycreklerdlr. Hiç blrindtJI 
·fllıiııımın, falınımın canıııı 
\t.rall aldı• sozünü duyJlll" 
)araksın. 

BiR DENEl\IE TARZI 

Olobuı;te dinledim: 
- Sence tehlikeel adaJll 

kimdir? 
- Atlatan kim·e. 
- Bir adamın atlatan ltlll' 

se oldugunu na-ıl anlamalı~ 
- Ga) el kolay: Yap•l:nıs~ 

'e a yaptırılma51 sırf kendi 
elinde olmakla beraber yap· 
mak \CJa )aptırmak mrr· 
burhetlnde olmadığı bir uı 
kendi tndcn rica cdersl11· 
·Sen hiç merak rtme. yapa· 
rım \e )aptırırım• derse • 
beklenin. 

- Beklerim de ne olur? 
- O iş kendisinin lap•· 

catı hır 16Se sana rastladık· 
ça •merak etme, işinle 
me gut olu,·orum• der: yok 
o iG ha ka~ına yaptırılacak 
bır 1 me. ela maran,.oı: 

dan bd lrdlğin l ı deliılrcf· 
le, a çıdan beklediglnl hlt· 
mctriye, l<a makamdan bek· 
ledlğınl polis m11durüne, Jd· 
taııı:ıdnn bekledi ini ~aıe· 
tecl\e ha\ale etliğini ı;o,·ırr 
'e yine •hiç merak dme• 
der, O zaman atlatıldığıtıl 
çakarsın: 

Sadun G. SAVC1 
ON l\El.İi\IEYl.E 

EISE:nho" er, mücadele I· 
cin he el kurmuş ... 

Eıkl komutandır, kur· 
maysıı J& görmez! 

TATL1SER1 

16 TEl\lllUZ 195Z 
Ç \RŞAMB \ 

AY 7 - Gl N 31- HIZIR '72 
RUl\tt 1368 - TE1\11"ıl\;Z 3 
HİCRi 1371 - ŞEV'\'Al, 23 

Vuati t;ıanl 
S\BAH 
OGI,E 
İKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
iMSAK 

04 40 09.00 
12.20 04,40 
16.19 08 39 
19 39 12.oO 
21.30 Ol !'i7 
02 31 06 51 

f,,tudl IU g MlrllCı> l/4ZI ti ,. 

• •r ba• l61ıı, bıut!maı n {4116 

~d u. 

- Ben gldıyorunı dıyerelt 
ıaııkasını aldı ve çıktı. ounY• 
yüztinde kendisini tesellı ede 
bılecek tek insan Kurt idı 011:ı 
doğru glttı. 

y 

Bısıkletcı diıkkAnı; yağ, l!S 
tık \C tutkal kokuyordu. Dük1'• 
nın bir ko,e ınde paslı bır s~ç 
soba urdf. Ulekı kaşede b•r 
tahta masa da)alısdı. Kurt ılt 
Ray, paur sabahları bu 1113

: 

sanın ba;ında he aplan tetkı1' 
ederlerdı. :Masanın uıerinde ~C 
nah tar, demir parça ı. uda ':ı 
kutu u, paçavra, tutkal ' bır 
ı;liru k ıtla d Ctcrler vardı 

Kur. Shendler'ııı bl ıkl t ta 
mirleri, kendı ıne çok faıla pJ· 
ra "Clırmi~ordu. Ray. pazar sa· 
bahlaı ı gelır. ma nnın bıı ıııa 

cçer, he apları tctkıke b:ı ıar1 dı Kurt hr ahını, kitııb nı bi 
mcıclı. Alacağı. verece ı tat
ma karı ıktı. nav'ın defterler• 
nı lu'ma ı gene ·adamı, i bali:1 

m•nd. n ZI) de, gtınç kı la br· 
raber oldut:u için evindlrird• 
Bu mc1 anın ba ınd:ı kızın aP 
ka ız olarak sanki kPndi c~ ı!'! 
de imı gibi oturma ı. Kurt 

1 

cok memnun ederdı. Bu hal ıç 
nl ısıtır. k·albini ferahtat•rrl 
Sütun. hafta, bu l:n zı re 
trn 1 atırası ve Rav'ın koku·~ 
kendi ıni mPs'ut etmete J;3 

1 

•elirdl. 

2 - Ban~o H' lo 1' r kar rı1 ba~lanm'l 1 

... İllmıııiiıiıiıiliıiıııiiıiiilllİllliıllİllıiiiiııııiıİİlliıiiiıiiiııiiıiiıiıilıiiiııııiımıııi ~ ..._.., ....................... ...,, ............................................................ ._ .......... _.. ......................................... .., -;tı Kız, satiece· • 

Ray . ;yma~a dC\•am edebi bası onunla kilıseye gltmektl!'rı 
lırdı: •Ya iı;ındc annemle be· ne kadar memnun olurdu. Ke• 
nim re•mim o'an aat' O nere ke her zaman bunu )apmış nl 

- Hugo senı davet edemez 
Rugo. Freda~ a kur ) apmağa 
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'yıısır' daki 
Güçlükler 

Yazan: E. T 
~~~ Sırn pay bblned * İcap etUti takdirde Ko· 
•14ıt. F Sına geleli onbeıı ıun 
delifikı~t vaziyette henliı bir rede atom bombuı kul· 
11ikler ~ld J'Oktur. İç ,e dq ıfiç. !anılacaktır. 

tç tıtıı gibi duruyor. '* Alman anın egkl Maliye 
lqllıJ~llçluklertn baŞtnda ha) at Bakanlarından Dr. Schact 
Zlıilııtıı tı, lktiudi nılyetln bo· lran malbellnl tetkik 
l~Yttçı~'li) or. Halk bunlardan etmek uz ere ) apılan tek· 
1'dbfr1, r. Mail 'e iktisadi llfi kabul etmlıtlr. 
h~ltııb r aluınıasını, hayat ba. 
~4er, ~ önllııe ıeçllmea\pl, ıı. * H0

ürrl3etl seçen bir SO\'• 
~·et muhendısl bir harp 
halinde Rus~ ada bir ih· 
tUAJ çıkmasının muhte
mel olduıtınu so) lemis· 
tir. 

t~ertıı ır Clletelerl haliın bu 
~r ,,_e tercfimın oluyor. AJı. 
fıtor ki· eat YIZdıtı makalede 
~dı · dlllkuı hlikamete 1t1. 
tsaa1ı Z.llaıaktadır Bu itlmad, 
du, t ile tekrar teılı e· 
dtı1e~ btltllıı reJlm tehlikeye 
tıı111e,-e.' lleaieket hiç anu e· Bir ltalyan sanatkar 
bl!Jr.a Yaılyetlerle klraılata· ı çalııırken öldü 

ta~Ca her ıe)den CVTel iç Madrld 15 CA P.l - 69 ~a.ın. 
' kuvvetlendirilmesi 11· da olan tanınmış res am Elıu 
'' ~ • .. uıı için de lktiladi Salaverria tncaurrıandıe a bu
~ lllahat ile beraber iç lh· gUn El Grande kıiı-e nde fre k 
"ıııerfh, haııedilıneal lcab eder. ler yapmakta olduğu ı rada, tize 
llı.e1tıeı Cık( kanaat, Mısır'ın iç rinde talı•makta bulunduğu is· 
llıtaeıeıerilll hallebnedlkce, dıı keleden ınm e vakıt bulamadan 
~~~ hılledemi)eceJI mer. bir kalb krızı nettcesınde \efat 

Su • etml~tlr. 
lıt•aı.;:·ı kanalında.ki lnılliı 
totiiııııeduı tekitmesı etrafındaki 
'ıt hktu_e henüz biç bir ilerle· 
tott g1 r. Mısır ıaıetelerine 

ltalyada seyyahları 

rahatsız eden tatıcılar 

r~~ Pı a tnclllı: m11lahat· Napoli 15 CA P ) - Seyyah 
t~ •buı ettllf uman bu. !arla yabancı zlyaretcllerl iz'aç 
tftıı ll~•tl etten ılklyet etml~: eden satıcılara kar-ı harekele 
tdtıııeı· 'Pt ıının ınilddet denm 
toııerzı; lıı.ıtıtere lYf nl et eseri gecen ·İtalyan polıı;i bugun saa•, 

'-- Plldir ... De~l.,.lr dolma kalem \e kartposta gıb 
"llS e• • 
~ ti~ llıabaklnı Amerika Bil· eşya satan 81 kadar seyyar satı 
~it!r s~e de aynı ıoı.lnl aöy. cıyı ) ak2Iamı~tır. 
lhter~ tıeteıer Amcrlka'nın 

lttı. 011 uzerinde tulr l·apma· 
tı ttııı 11 dalıa ursal olmalı ra· 
:~. k:~lııi istiyorlar. Fakat bu
~•ktııy hlr 1$ olmadılı mu· 

bi r. 
-!!)>,: ltzıftın bugünkü kabl· 
tQ be :'•Uu bir hiiln\met gö. 
btr ıııu •kılı)ar, Sırn pı,anın 
~hı, k~~ ıonra yerini kun·et· 
'llly0r • Flne ·e terk edeceği soy· 
tttı.ı ' •kıt bu iıln nasıl ola. 
tata~>'eıı.ı kabineyi kimin ku· 

~ 
, l(.tıdıköy'de 
ltüHiik bir 

~ ll1t9uı çıktı 

• 

Kore'de atoın topu 
knllandacak 

·General Collins, komünistler harbi uzatmakta 
ısrar ederlerse Kuzey Karedeki askeri hedeflerin 

daha ağır bombardıman edileceğini söyledi. 

Tob.·yo 15 - Kore cephesınde 2 günlilk bir tefti~ten sonra 
bugun Tokvoya donen Birle~ık Amerika kara kmr,etleri genel 
kurmay başkanı General Lawton Collins gazetecilere demlş

tır ki: 
•- Komünistler harbi uzatmakta ısrar ederlerse, Kuzey 

Korcdeki askeri hedeflere kar~ı fimdikılerine ı,.,ya en çok daha 
ağır bombardımanlar kendilerini beklemektedir. Bırleşmiş Mıl· 

Jetler komutanlığı Koredeki km" etlerini korumak için, mikrop 
harbi hariı;, diğer bütün imkan \e vasıtaları kullanmaya ha· 
zırdır. 

Bir iki yıla kadar haı'p me~ danında atom topçusunu dıı J..-ul· 
!anacağız. Bu alanda muazzam terakkiler kaydetmekteyiz. Fakat 
denemeleri yapılan atom topçusu ~imdilık 2 veya 3 teknik sebep 
dolayısıyle harekU icin hazır değıldir.• 

Libya ordusu 
Temmuz sonunda 
Kurulacak 

Bir Rus uçağı 
Yugoslavya 
Üzerinde uçlu 

A bru A fnıut .ıl.ttııdolu J.fon11 

Bln~azi 15 - Temmuz ayı so· Belgrad 15 - Yugoslav hfi· 
nunda Libya ordusunun kurul· kumetının bugün iddıa ettiğınc 
masına başlanacaktır. Tesbit e- gore, Sovyet alametleri taşıyan 
dılen kadroya gore Lıbya ordu· tepkılı bir savas uçağı dün Yu· 
su şimdıllk 4000 er Ye subay· ı:oslavya semalarını ihlal etmiş. 
dan tecekktil edecek ve lüzumlu lir. Takriben 3000 metre irtifa· 
techızat aktedılen anlaşma mu· da utan bu tayyare, dıin Yugos· 
cıbınce Amerika tarafından te· lana topraklarına üç mil kadar 
mln edilecektir. Ayrıca Trablus ı;:lrmls, komilnist Macaristan is 
ta hırka~ g ine kadar açılacak 'tıkametıne yonelmcden önce 3 
olan Harp Okulunda ~ubay \'e . • 
a tcu"l~l yetıstırilecek, İngiltere, dak~~a kadar ) ug~slav hududu 
Turkıye ve ıraka öğrenciler gön dahılındc Lukos ko) ü civarında 
derılccektir. Ol alanmıştır. 

... 

~. 

}'aıu~:••t 18 da Kadıköy Koşu· 
~~kt.vk.finde Beledı) enin yap
hn1ıye k Oldutu ucuz evlerin 
~lrıttakı ısrnında çıkan yangın 
~eye talaş, kere.ıte, boya ve 
L~Qll\li gırayctıe klsa umanda 
~r ıt~ı l&ntlyenln makine ve 

1 
~ttlti e Yelerl tamamen, bili· 

tap han tıaCJ İbrahim'e alt ah
d~ kııııı.e ve ahırla, 43 numaralı 
ilriııebu n Yandıktan &onra 'ön· 

1 ~lrar ;:ıı5tır. 
~'-l, l'ahı.:~uı tesbit edılememi5 

Da ''incinin 500 üncü dolum ~ıldiinümfi \csllcsblc C~ESCO tarafından bir sergi lf'rtiplcnmis· 
tir. Bütün memleketlerde gösterilmek üzere ha7.ırlanan kolleksl~ onlnrl:ı Güzel Sanatlar Akade· 
misinde meHut ) ağlıbo a eserlerden mc~dana getirHmi& olan sergi, dün ıaat 16.30 da Resim 
\e He)kf'l muzeslnde ıtılmıstır. Sergide Leonardo Da \'incl'nln, Galata 'koprusünü yapmak üze· 
re ikinci Ba ezıde ;,azdığı mektubun tercfimeslnln bir fotoğrıfül de teıhlr edilmektedir. Cum· 
h~rba~karu Bayar, naşbakan ıuenderes le \'ali Giıkay aergiyi zb arct etmistlr. 1"ukar1dat.i re-

<r. "lltata de,·am edilmekte· 

~ 
simde sergiden bir kn eyi ıe reden İstanbul 1inh ersitesl Reklo· ri 

rii profesor Gürkan goruluyor. 
- ------

Dr. Schacht . 
lran ·maliyesini 
Tetkik edecek 

1111,1 ,,,,,,,,o,,.,. 
Tahran 14 - •lttılaat• gaze. 

te~i tarafından ba gece blldıril· 
diğine gore, Alman malıye mü· 
teha sısı Dr. Schacht, İran Baş. 
bakanı Dr. ııusaddık tarafından. 
İran malıyesinın tetkikı için İ· 
rana gelmesi yolunda yapılan 
teklıfı kabul etmısur. 1 

Bıldırıldığıne gore, da\ etin ka 
bul ed lmıs olduğunu Dr. Mu
saddık parlAmentonun gızli hır 
oturumunda a~ıklamıştır. 

Ba(bakan Dr. l\lu addık mec
listen ~Olmullu mali ve ıktısadl 
yetkıler lstemıs olup parlAmen
to bugün bu meseleyi müzakere 
etmı~tir. 2 saat üren muzakere
ler tartı malı olmuş, fakat her· 
hangi bir karara varılamamış. 
tır. ParlAmcnto eımdı Başbakana 
bir heyet gonderıp ıstediğl mali 
ve lktısadi yetkilerin tam mahi· 
yet ve liilmulünu anlamaya çalı· 
gacaktır. Zıra Başbakan mecliııe 
sunduğu bır tek maddelık hır 
kanun tasarısında kendısıne bu 
sahada 6 ay !çın tam yetkıler 
verılme ini i&tC'mekle ıktıfa el· 
mış \C tafsiJAt \ermemiştir. 
Adalet dh anı paz:ırte 1 gtinü 

kararını 'erecek 
Lahey 15 CA.P.) - DUnya A· 

dalet Dı\anının İnglllz • fran 
petrol ihtilfıfını ele almak husu 
sunda yctk1lı olup olmadığına 
daır önOmU:ı:dekı pazartesi gilnü 
hır kanaat kararı Yereceğı bu· 
gun ıUn edılrruştır. İran, dünya 
mabkemesinın bu mUnazaayı ele 
almak yetkisini haiz olmadıiı 
ıddiasındadır. ---o---
Bedeo Terbiyesi 
Muhasebecisi 
Mahkum oldu 

11ııı ı U~h b ""'ı:~nı 

Ankara 15, - Bundan bir 
müddet ewcl Beden Terbiyesi 
lJmum mudurliftunde muhtelif 
suilstımaller tesbıt olpnmu~tu. 
Bu arada Umum mtldur muhase· 
bt>slnıir 76ı~D Turk lırası para 
t<>km<'klP sanık olarak Vehbi 
Emre \'C Mııhasr.bccı Nurı mah· 
k<'nıeyc \'erılml !erdi. l 

Bir )•ıldan faıla zamandanberi 
chrimıı: Bırlnri A ır Ceza malt. 

Jcemc ındc muhakrmelerine de 
\anı cd len s ıııkl r hakkında 

ı:ıııı:un karar 'er imi tır. 
A •ır Ceza mahkeme·ı Vehbi 

t:mre'nııı bcraetınc karar \er· 
mııı l\luha brcı Nurı'nın &uçu. 
nu abıt o r<'k hır srnc onbır 
ay on lın hap mahkum <'tmıs· 
tır. Sanıktan a) rıca 76000 !ıra 
lahsıl olunacak 'c mahkeme 'e 
Avukat masrafı olan 305!.l !ıra) ı 
da 1ıde) cccktir. 

---o---

~ÜTUJP.AR ~~~goro@~ 
~l(ş"M 

cıYakup» konuşmuyor 1 
Ankara, 15 (ANKA) - An· 

kara Hal' anat, Ba hccslnln tat· 
h dilli papatıanı oıYakup, artık 1 
kor.u mamaktadır. Eskiden 5ar· 
kı so~ll'ien. ıslık calan \e 25 ke
lime ıle konuşan misafirlerle 1 
saklan baç Ol nıyan Yakup, son 
zamanlarda OZ(!l daire inden a. 
ıınmıı ve Muhabbet ku,ları ara· 
sında tek başına bir kafese yer· 
ıe5•irllmıetır. cYakup• bu mua. f 
mel el c kti mus ve yer drğı!;tir· 
dıği gundenbrri all-zını açıp bir 
tek kelıme dahi so\ IPmeme~e ' 
ua lam ıştır. Bu SC\ lmlı be az pa· 

t"f5: r.ağanın en çok sevdıği ve her ' 

1 

w-- ~ hııtırlatışta canı gonüldr.n &ö ·le· ı 
_ ai#i tarkı Ooııo masall:ıh ... Ya·· 

~ l:t)t ALAN 
~1'1LER 

"ttıı. ttq,~ · Adı,·ar İngiltere'de 
~t.ıı~ <'Un.tınlerlnln çolal
ltııe e ıı bu münasebetle ikI 
04' d "'llııe kadar me\·cut 
ltkf_, •Yak <kamçı> cezasının 
~l\IQ«~tonuıınasıaı lsteyehler 
l: lllldan bahisle di3 or 

b Son 
tı Qbl) ?aınanlarda bizde de 

14 Temmuz! ~tk ceı cUrumıere karşı da
l aıın hAk~nın () aıılış anla~ıl· 
~ttıı , 11 ırnın htikmU ile a· 
, •ra1c01fette atıbcak davak, 
1tıı lıt arda det:lll konulma-

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

CUMHURiYET 

t.111 ... lYenıer \•ardır l\feselA Bf ZDE 
ıtıı ~ara f • 
1 l'trıe d ıllen taarruz:, umu· Ht.'"KtlllET 

sı mız.ah olduğu kadar haki· 
kattir de .. 

Çünku hükumet adamları. 
nın bauın boyle şeylere kadar 
mUdahde ettiği &örUlmUEtur,• 

a ~ r e kavıa , e dayak. l\IEYHUMU 
de,ı, enin huzurunu ihlAI e- B. Felek Türkbede tasarruf YENi !STANBUL 
CJı,_ re kıttı daya'- mU••sir hakkı me,cut oldu•"•u, fakat 

"'" 111 .. "" ..... Al\IERİKA'l\"IN "-L, Ye dUıu ı l b k" bundan ı•rbest"e \'e ı;ellmetle ~~ı nen rr n el ı " 1· A .. !\'JZLIK 

Eldof orm · kup·a cıa ma~aııahn $'.lrkı~• idi. ' 

Lk .. .. Kalamış klübündc 
uru «Kalamış Gecesi» 

San'atk r Münir Nurettin 

PATHE 
9 mim S 

Selı;uk tarafından lmrulmuş o
Jan Kalamış klllbilnde her çar· 
şamba ak•amı e:Kalamı3 Gecesb 
trrtlb edılmektcdır. Klı.;p U) ele
rıle mısafırlenn bulunduğu bu 
toplantılar çok allka toplamıştır. 
Gcc<.'lerc ba~ta Munır Nurettin 
Selçuk olmik üzere tanınmı~ bir 

PROJEKSYON çok san'atkArlar !$tırak etmekte· 

Sl'nema Makı'noları r dır. Geçen ça11amba Perihan Al· 
1 tında SöU'r gclmı, olup. bu 

Satı~a arzedilmı~tır. Depo';U Suı. 1 akşam da Safı)c A)la bulunacak· 
tanhamam Emınbey Han No. 6 tır .. 

I - EMIRGAN MERAKLILARINA 2\ 
Botazın en kıbar 'e en ~Uzel ) eri 

EMIRGANDA 
deniz &;orllr, iskeleye yakın, ilk ve orta okullar arasında 
ı;ok güzel arsalar satılıktır. 

Muracaat mahalleri: Emlrganda b3kl;al Ahmet, eski 

Helsinkiden qelen son resimler 

Sporculanmu kampta İtalyan ve Pakistanlı ıporcularla 

1 
• 

; 

Futbolcular antren•anda 

\ 

t 
!ıı. "arcı lıtlfade edilmediğini sô> lil> or .... 

'«l'J ır. Bütün bu nok· POLİTİKASI 
t hUk• di)or kl: 
'~ı "ul'llet hukuk mll· 1, Xennl ;talnııcılık politl· 11&lar c B.r taraftan ko) luye yeni 
llloJı 1 lle beraber sns. kasının 3 aını:ı: Amerika malı 

1 

muhtar Muhiddin, berber Hasan ,.e lbrahlm Efendi kah· 

~~\~P~~~in!~~-~C~r~l~ll~R~P~v~IP~r~e~~~~~~!!!~~~~~~~~~~~~~7A~n~lr~e~nm~ın~d~a~n~H;!!n~rı~~h~tln!;!~~a~t!!!!!!!~(ft~e~ı~i•;l~e~r~B~t~n~n~F~•te~)!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!!~ 
HOS MEMQ - Yeni evlilc;hcp birbirlerine mi benzer dersiniz? 

1 ah!& yeni tapularla arazi 'uılır· "' "'U. t •k psıkoloJı " po- olmadığını, Anupada da bu 
lo~ı",,,' thassuıarını bir yer• ken. öte tarafta tapulu ) erler pclıtlka 1 rudealf'r bulundu· 
~- .. arak "' her gün başkaları tarafından tunu 50, luyor: 
-..ıı\ t tetkıkler )&ptır. ışgal olunur \e bır )eni gele- Blrle•ık Amenka'nın giriş-
tırıa• ... '•kltanun tuaruını hı. nekle trıecekonduılar ) apıtır.. mıs olduğu taahhiltler, tam 
ı .,, ı:n k Bu gayr1kanunl mil e~e ı 

b 
aıı 1,,0 ev llndedlr. Bu mAna ıvle mılli bır ntahi) et· , ,,. r hükümct kabul rderr.k po ta-

"llıı" ınu yıpmı•,or mu tedır. Atlant k Paktı Uzakdo. 
L .. oru "' ne, mekteb. karakollar inşa et· 
~lıı ,, Z. bllrnemize de im· llrir Cu " Orta Avrupa polıtıkası. 
lgı "' 0ictur ç tek bır partinin değıl. bütün 

tdı1tı · ünkU matbuatın Bızde htikfımet müessescsı Amerıkan Mılletinın politika. 
dtUtıı ;rıne cevap vermek l- henilz vaz.ife ve selAhiyeUerı. sıdır. Amerıka'dald cumhur· 
lu ildi u ıneıniekette bir tilr· le eşkAli " evsafı kesin ola· başkanı seçimlerı, Avrupa )il· 

tıeınedık, Biıler rak çizılmış bır çehre alama· nızcıhk polıtıkasını kökünden 
' t 1 ' mı&tır. Onun için Pasa Klzı. &ökecelr bır netıce verirse 

Y erdı n mın: boı Ueme ~unyamı:ı: yıllardaıı berı bas 
lr ' - Ankara'ya kar ··aı.ı•or eti c•kt1"' bar • bllrri Ilı ad.ı makalit " c " r nı "' J.Aı •~ ve . 

bı 1 mu~ ret duzenıne ku usmus olur 
Ilı ' ·il ınüballh - Ha~,r... Ve bu, son dilnyıı sa\ a~ındakı 

t\'\ıır.deyiz. - Neden? :ı:aferden çok daha bUyUk bir 
_____________ ...;:ı-r,.u,.· ı.,.·Q;;,;m,.e.;.t.m~e .. ne .. t.tı~, .;.d.;.e .. m.;.e·_::;,:,,;:~ ılmalıdır. 

Ut.AN. IS ru >VNı llNJ (N.~, 
lsr,ı~ ıs,,,,i ~' .,.,. l>4NA '~Mllt:l'f'. 
11'0~'1 4/WM ~P-MA'f'1V '' 
ANJ.4()w ,.,,, ~v.:.v.., ._c, ~ 
~Nt"'IJIN ""' WNı .WY4TQ 
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------------~--! FOTO GÜZELİ 
OKYANUSU AŞAN İLK MÜSABAKASI 

- TÜRK KOTRASI 
'ENERAL ALİ FUAT CEBESOVu.11 
~~~~ 

~r. f'UNf YA~MAN Kuraya i~tirôk hakkım kazanan 
... ____ _ 

~--------------------------------------------------..J « ROY AM . DAN NOTLAR : 5 okuyucu larımızm adlarım neşred iyoruz 
Foto guzcli müsabııkasınd.ı 38j Oldcmir, iz.mit · 271); (Ergin 

numaralı. Gelengul Tayfuroglu., Ertem, Gaıiantcp . :!10); 

Bürük fırtına nun 446 reyle tıırinciliği kazan· _ F _ 

••• dı:ını dunkü s~~ımızda bildir- (l'usJn Y .. mar;, FatJh . 2627): 
mı \e Gelengule rey 'eren ( Fiı un 'fıın, B"bek • 26:.?2l: < t'at 
bu 446 okuyucumuzun adlarını nıa i\'ig~r, • ışli • 23il): W{'rah· 
ne~re ba lamıştık. Dun r;ıka_n :\ can Ycn~ı. i tıınbul. 2696): (FeL 

1 'c B haıilcrındcn sonra gc~ı ka· hı) e Ulgen, Xuruosmanb e • ' 
lanların bıı kısmını da bugunku 2693); <Füsun Gül eren, İstan- 1 

( Barı l incide> 
4ı 12 kilosu ~luzey)en Senarın 
p ii'ları cutlu, diyor. 
rıbt r-;e" -Yorkta başka lan 

h · !!Uru plAk hedi)e :etirdıgi 
iç n kotr&dıı dıger oku> ucuların 
da sesi duyulab li,Yor. Bugün og 
le in Ok)anus uları Ö)ie bir 
ıcs rumbiı une ahit oldular ki 
aeırma)ın. Muze))en Hanım ıbi· 
ze arıba)ı bıraktı, kendı fayto
nu ıstedı•; Hamiyet Yüeeses 
•hı.Yal içinde geçenlerden , Pe· 
ııhan Altındağ •Çektiği hasretin 
eoı.Iutundım dem vurdu: Zeki 
Muren Bır muhabbet kuşu• ol
du şakıdı \ e Sabıle Tur •Tiridi· 
ne bandı da bıındı. Bazan tek· 
ne •ııllandıkça plak takılı> or, 
ayni klSl:n bo) una tekrarlanıyor 
du. Bi: defasında saydım. plak 
•ekiz defa •tiridine• diye ısrar 
etti. 

sa)ımızda ;ı.ıı)ınlı)oruz. bul - 2688J: (l<"ethi Birkan, Be·ı 
- C - ı:ikla • 2637); (Fıkret Batu, Ka. 

CC:nıt tıürsel. Dı\an~olu • dıköy · 2230); (Fikret Göniiç, 
230!)): (Cclalcttın llılı.;in, Ba· Beşikta!j • 2217); (l''atih ~e\'Şe· 
lıkc~ır • :l42.1 ı, (Caı ıde ~kdıı. hirli, f:yi.ıp • 2i06): {Fehinıe Kı· 
man, Cağaloğlu • 2620); <Cemal lıı;oğıılları, l\lecidiyekö) • 26461, 

ı Ak~Ol. İzmir - 2.3!3); <Ccmııl (Faruk ~larşan, Adanur • 20i0); 
Ada. J,iılcli • 2635): (Gahil Ay· CFazlı Gınay, Ba)ındır • 2050); 
bar, \lu5 • 1966); (Cavidan Gi.ır. <Fethi Mete, )Jcr~in . 1323): 
so~. Akçakoca . 1916); Cemale~- (Fıkret Erensoy, htanbul 
tin Sabri, Niğde • 416); (Celal 1296); <F. J5bilir, :Ni;anta~ı • 

Okyaausun ortasında 
Bir ltlraılııına 

Ö ileden sonra saat iki suların· 

Kaptan Mardin 'e arkada ları, düşl'n koca Bunıbanın ) aptığı 
hasara bakıyorlar 

da pupamu.da. ufuk hattın· 
dan bize doğru yaklaşmakta o· 
lan bir gemi göründü. Süratli 
ıeliyordu. Yaklaştıkça, tam ya· 
nımızdan geçmek niyetinde ol· 
dutunu anladık. ·Rilyam• da 
bir telaştır koptu. Sanki dağınık 
bır e\-de mi afir geleceği duyul· 
muştu. O ırada guverte haki· 
:katen darmadağındı. İkinci kap 
tan •Arslan• Nihat kıçallından 
bütün l edek ve fazla yelkenleri 
cıkartmış, güvertenin her yanı· 
na serdlrmiş. gözden geçiriyor· 
du. Bunlardan, bu seyahat esna ğumu halırlı)orum. lra. kotra durduğu yerde hacı 
sında kullanılmıyacak olanlar, Sabahle,·in saat altı suların· yatmaz gibi allanmıığa devıım 
dokhaus'un altına aktarılacaktı. da, ranzamın uzerınde, tava· e_tti. Saat 16 da büyuk bir tch· 
Fakat geminin yanımızdan geçe- da balık gibi, hoplaya hoplaya lıke dııha atlattık. Ana y~lken 
edi anlasıhnca. bütün yelken· uyandım. Kamaranın taunı, u bum bası, bosal.arı. ve bala~çın;:ıyı 
ler ılellcele toplanıp yeniden lar Jomboza hücum ettikçe nıa· k?partarak rnuthıs ~ır ~um~fiı"
kıçaltına dolduruldu. GüYertede vileşiyor, sonra uluın çekilme tu ıle gU\ ert:ye. duştU. Dıra.z 
kuruyan ıslak çamasırlar orta- sile yeniden beyatlınıyordu. Bü daha gerıye duşmuş olsaydı. bı· 
dan kaldınldı. Arka direge he· tun' gece deumh olarak yağmur rimizin .üzerine isabet edcbilır. 
men ba)·rak çekildi. ~ağmı~tı. Saat aıtı3a doğru gun yahut bır kaçımızın oturmakla 
Gemı American Export Li· doğusundan e mele ba~layan olduğu dokhaus kısmını çökerte 

ne 'a aitti. Yaklaşınca adını o- rüzgArın kuweli gittikçe arttı; bilirdi. Bumbanın az daha ile· 
kuduk: ıExocborda . iki gun· bir müddet onra )ıldıza drlse rı düşmesi i e. gü~ertede mata· 
dur güncı: \e lJldız ~uzu gor· etli \e Ö> lesine şiddetlendi ki. !oralara ba)::lı duran botu \e 
mediğimızden. eıctanl'la me\ki ~elkenle e)redemez h:ıle J?CI· anc:ık bord:ı ının merke7. kıc; 
l;ı)ln (dememı~lık. ·Exochor· dik. Ana )elkenle flokıı ma,na ınını parump:ırçn ederdi. Bere 
da dan me\ kıımızı orup oğrcn edıp dalgaları pup:ınııza aldık. ket \ ersın, bumba u tunıplu du 
dik Gemi turı~t dolu) du. Bütiın Yağmur ) en iden ba lamı tı Z:ı- tü. Geldi tam puntallıırın uzc· 
> olcular güverte) e toplanmış- man uıman deniz güveı tenin Ü· rine \'Urdu ve ,Yaptığı ha ar kil· 
lar, kotı aya el sallı)orlardı. Kap zerini tamamen kaplı) ordu. Bır peşte tablalarını kırıp punla· 
lan •Rüyam ın etrafında tam ara kıç taraftan bir çatırtı du· ları bükmekten ibaret kaldı. 
bir devir yaptı, bizi doya doya yuldu. Al'ka direk gliverte hat· • BUtün gün ve bütün gece dur 
seyrettiler. Okyanusun ortasın- tından çatlamıştı. Hasım l\lar· duguınuz yerde, dnğ gibi clal· 
da karşılarına çıkn·eren Türk din dümendeydi. Tekneyi derhal gaların üzerinde sallandık. Ya· 
bayraklı bır -kotra •Exochorda• orsaya alarak, ıüzginn direği pılacak hiç bir şey yoklu. Du· 
) olculırını herhalde bir hayli de\ irmesini önledi. Bocrum yel mende vardiya ı olanlardan baş 
3~1rtmıştır. . keni hemen mayna edıldi. Direk ka herkes istirahate (!) çekil· 

Kıpç3k, Ankara . 338): 893); CFatina ~ın·ar Boncu, An· 
_.. ç _ kara • 643); (1''ahriye Ak~it, Ma· 

Celli Kaı:;to11ano, Taksım • nısa • 482>: (Fahri Uı;:rasız, De-
;)49): nlzli · 459); <Fikriye Taşman, 

-D-
Kasımpaı;a • 452); (Fuat Alka. 
nok, Beyoğlu • 2648): c fo'azilct 

CDora Roditi. lz.mır • 2426); ÜnlUtürk. Kayseri • 420); ffaz 
(Dahıl Alaca, Gemerek · 2581); h Yarman, Bakırköy. 3ii); (f'ıt
(Du ıze Ba~raktar, İstanbul • ri Güneri, Ankara . 326); (Feza 
W89); {Dora Kırmız, Ordu • Ba man; Rursa • 259); <Fatma 
2679): <Doğan Talun, E~üp • Methi:ııe, $işli • 74); 
2652): <D!mitri Pa o , ht;ın· 
lıul . 2068): m. f\li Öulemir, J\. 
dana • Hl5il: mtırıye Namlı, fa. 
tanbul • 2686>. 

-E-

-G-
<Güm1 Özgıray. Ha:.köy . 

2624); CGulal Koray, Rumeliiıi· 
sarı • 2532): CGüzin 'Tezcan, iı,. 
tanbul · 2691); (Gülten l\fühür. 

n:minc Unlütüı·k. Ka)Scri . claroğlu, Ankara • 2291); <Giiner 
2449); (Eluıne Fliriıtan, Şişli • Üzümcü. İı.tanbul . 2699): (Gül-
2372); (Erdoğ~n Güngen. Bur a srvıl Tokat, Denizli . l9S3): (Gl· 
· 2272), (Emın Yene~, l~~an· lip Zi)a Da ak, i~li _ 1839): 
bul· :700): <E_m~ne Rcfıl:, Nı anı (Gillçin So)sal, Kay.erı . 1991 ı; 
ta ı · 2637); (Enıs Canbakan, Ak CGabriel Kordoıi, Ni;:-antası • I 
ara~ - 1939): n.:rcan Okan, Sul· 1417); (Güzin Ul"cn istanbul • 

tanahmet • 18i6); tEdip Güne· 2687); (GUzin Ko~d~n. Akçako
bak:ı_ıı, Bebek • 1823): (Erdoğan ca • 1083); (Gtilen i~can. Beyoğ· 
Bılgın, De~oğlu • 1728); (Esat lu • 46.'i); (GUzin E\·eccn Eski· 
S._ K~noralp: Galata • 1625): <E. şehir • 191); (Güler Haİan, iz. 
Turyurck, Konya • 1586); (}~mel mir • 125): (Güzin Günüyener 
A:ydar, Kurtuluş · 1565); (J~rcoıı ı İstanbul . 56); (Guzin Ta~ı. ts'. 
ı..tengı, İstanbul - 1410); (Elr:iıı 1 tanbul . 2690): 
ln el, Hcy.bcliada • 1200J: (Em. 1 (Adların de' amı 
re Er{!in, Izmir · 1133); (Emine mızdal 

yarınki sa~ ı., 

1 

ft'm~~mft~m!W'l~~..,,...."'"--ı 

Vakti Olnııyan 

Aııne •• 

Biytik 
Fırtıaa 

23 Hazıran Pazartesi Şu 
• ~okuluk başlıyaliberi, beş 
gündür, hıç bir gün birbirine 
ibenzemedı. Hava şarllarının do
iurdutu sürpriı.ler bir yana, a· 
vuçıçı kadar teknenin içinde 
her ıun. hatU her aat, bir ta· 
kım beklenmedık hadiseler olu· 
yor. Dün gece uyumadan evvel: 
•Yarının sankı ne gibi bir husu
ııyeti olabilır~ • dıye dü ündü· 

tellerle sıkıca bağlandı. di. Fırtına demirini atışımızdan 
Rüzdr tekne)i boyuna cenuba tam 15 saat sonra, yani ertesi 

sürüklüyordu. 120 olması lAzım sabahın be inde. ha1a biraz sü-j 
gelen rotamız 210 . 220 arasın· künet bulur ~lbi oldu. Dcmirı 
daydı. Dalgalarla daha fazl ı çektik. motdril l5leterek yolu· 
düşmemek için. saat H de motö muza koyulduk. 
rü tamamen durdurup, fırtına ( Yolumuza• dedim ama, er
demirini atlık. Demirden bir tesi gün saat 12 de extant'la 
çembere takılı huni eklinde mevkiimizi tayin ettiğimiz vakit, 
brandadan olan bu ·demir• aa· anımızın 34, 44 olduğu, ) ani 
yesinde teknenin dalgalar taı a· fırtına e nasında rotamızın tak· 
fından sürüklenmesi hesapça ön riben 40 mil cenubuna dUştü~ü-

Kuklarelide bir .. 
Oldürme ve 
Yaralama 
Kırklareli, 15 ~Hususı) - Ba· 

baeskinın Sınanlı ko) ünden Hil· 
ıPyin Avnı Atabakan, dolu çifte· 
llinı kar15tırırken bırdenbıre ateş 
almııından, c\ının bahçesinde 
) emek ) emekte olan Hasan oğ
lu Mehmet Botoğluna isabet et· 
mıftir. Mehmet kaldınldığı Al· 
puJlu hastanesinde ölmil&tür. 
Hüseyin A mi sorgusunu mutca· 
Jtıp tevkıf edılmi3tir. 

l'ıralama 

K1rklareli. 15 <Husu111) - Lu· 
leburıazın Söglitler koyunden 
Salım ojlu 1333 do2umlu Büse
yın Kıradaf, 3 olda bulduğu bir 
cısıni çakı ile karıştırırken pat. 
lamıı, ellerinden 'e. muhtelif 
~ erlerinde.n ığı r surette ) aralan· 
mıollr. Bu cismin eskiden kalma 
lıır bomba olduğu tahmin cdıl· 
mektedlr. 

. 
iki köy halkının 
Kavgasında iki 
Kişi yaralandı 

!ihkelir, 15 - Merkeı ıJçe. 
nİll Çiqe ve Macarlar koyleri 
arasında aınır ihtilifından kavıa 
çıkmıt. iki köy bıllu tabanca. bı
!,'ak ve ıe>palulı bırbirlerine ıir· 
mfelerdir. Cinse k6Yünden biri 
kadın olmak uıere ıln a~r yara
lı vardır. Macarlar köyunden al 
tı kııı bu tecıvuz bidısesinin ele 
111fıa.ı olarak yıkalanmı~tır. 

lenecekti. müz anlaşıldı.) 
Fırtına demiri atıldıktan son· < Deumı \lrl 

Yangm Söndürme Cihazı Ahnacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 

1 - Türkku u ihtiracı için kapalı zarf u uli) le 20 ııdet 
5 librelik. 3 adet 100 librelik C02. ·Karbon Dioksit• 
gazi)le i lcr, )anıın ondürme cıhaı.ı salın alınacak· 

tır. 

2 - Muhammen bedeli •8070 lira olup gcçıcı teminatı ·605· 
!ıra 23 kurustur. 

3 - ihale 25 Temmuz 1952 Cuma ı:ünu saat 15 te Ank:rada 
Tiırk Hava Kurumu Genel Merkez binasında yapıla· 

Cllktır. 

4 - i teklilerin 5artnameyi ıörmek üzere Ankaıada T. H. K. 
Genel merkezine. İstanbulda 'J'. H. K. İstanbul Şube· 
sıne müracaatları. 

5 - Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta serbestıir. t11 166l 

--- --------------- -
.. 

Proje Müsabakası 
Anadolu Kulübünden : 

1 - Kulübümüz Büyükada Subesinde Yapılacak O· 

lan binanın projeleri Türk ntanda$1 olan Y. 
l\llmar. Y. Mühendis. l\limar ve i\liihcndisler 
arasında müsabakan konulmu!!tur. 

2 - 1'tüsabaka süresi 30 A~nsfos 1952 Cunıal'tesi 
ıtünü saat 17 ye kadardır . 

., ., -

.. -

lüsabaka neticesinde birinciliği 
kazanan proje sahibine 25110.00 TJ.. 
lkinclllll kazanan proje sahibin~ 1500.00 TL. 
ÜçtincülüAü kar.anan proje sah i· 
bine 
verilecektir. 

1000.00 1'1,. 

Aynca Ud adet (500 er T.L. sı) mansi ·on 
konulmuttur. 
lilsabaka p rtnamesl hergün Anadolu Kulübü 
Büyükıda Sobesi JUüdürlüğündcn alınabHir. 

To un, yalvararak: 
•Anneciğim gel biraz 
benimle oyna• dedi. 

1''akat annesi Selma, daima e.vi temizlemek, silpUrmekle meşgul 
dil. ·Gelemem yavrum, hiç vaktim yok• diye ce\'ap \'erdi. 

.Fakat anneciğim Alinin an· 
nesi kendisile hep oynuyor!• 
•Ne diyeyim o~lum, her halde 
onun annesinin benden daha 

çok Cazla boş \'akli \ardır. 

O gece. Selma koca51na dcdı 
ki: Biliyor mu un Tosunl:ı 
me~gul olmıya daha çok vakit 
ayırmalı)ım. Muhakkak· bir 
Hoover elektrik süpürgesi al· 
malı)ıı. Ayda 25 liı a taksitle 
veriliyormuş • 

Ertesi glin, Selma Alinin anne-
me, oğlu ile oynamaya nasıl 

\akit bulabildiğini sordu. ·Ko· 
cam bir elektrik süpürgesi al· 
dı. Bu ayede çok bo \aklim 
kalıyor• 

!Jirk.ıç harta sonra. rosun ~o· 
ruyor: •Annecigim. benimle 
O.) namıya vaktin var mı'.' An· 
nc~i •• ı tedlğin ıaman oynı)a· 
biliriz yavrum, HOOVER sa· 
) e indr Bl'tık her şe) e ~ aktim 
'War.• 

BiR HOOVER ELEKTRİK SU PÜRGESİ almak avnl zamanda 
fe' kalide iktısadidir, zira halılarınızın uzun milddet dayan· 
masını temin eder. HOOVER, dö\'ucıileri sayesinde halının 

1 
derinlerine kadaı· nüfuz eden kum ,.e toprak tanelerlnı temiz· 
ler. HOOVER yalnız halıları değıl, mu .... ambaları, perdeleri, 
koltukları da temiller. 

Süpürgenin salı,masını "ayil; rde görebilirsiniz. . - HOOVER AYDA AYDA 
Dünyanı~ en üstün 

25 25 elektrik 

LiRA SOPORG~Si LiRA 
1 

MATAŞ TiCARET T.A .Ş. 
1 

Ga • .:1ta, TAHiR HAN 

1 I S TAN~UL 

Memleketin mü dal aası için 
iktidara gelmiş olan hükumetler, Harbiye Nazırları ti 
Erkônı Harbiye Reisleri Mill 1 Misakın, sonunda Yuno0 

ordusunun mağlup edilmesi ile kabili istihsal olacağıfl1 

düşünememişlerdi . 
- ı;;s

Kıu-~ımııdıı biıe l' a ından 
muhalif hir hükiımPt 
huhın~a idi 

Millı dıiva 'P nıısakın esas· 

Harbiye ~azın •·eni Paıı 

ları l~rzıırıım \ P. S11 as koıı· 
ı:.ı t"lcriııde kararla6tırıld ktıın 
ve htıınhulda '(la lılcl'li i .Mebu· 
san açılrlıktan onra ıannedili· 
yordu ki. 1\lechste bu misakın 
müdafaasını )"apacak olan Mu· 
dafaal Hukuk cemi~ eti grupu
nun ılimadını haiz bir hlikiımel 
bu misakı yalnız ulh ~olu ile 
halledebilirdi. Halbukı bı7.e ge. 
len malıimattan Hükumet ıe 

'Meclısi de haberdar etmiştik. 
Dahili 'e harici dn manlarımız 
harekete ı:eçınek üzere hazır· 
!anmışlardı. Buna rağmen mı!· 
Jetle anlasmıs olan hükümel· 
ledn nıaattecsı.lif Yunan ordu
sunu Anadolu içerilerinde nıag 
hibiyeıe uğratacak bir ordu
nun hazırlanmasına ne aleni 
,.e ne de gizlı hir surette ) ar· 
dımı düşünmedikleri gibı, iz. 
mir cephesindeki milli mufrc· 
zelerin muntazam kıtalar ha· 
lınde ıslahı işini ÜZPrlt:~rine al· 
dıkları halde hi~· bir şey } apa· 
mamı lardı 

lı Senıyyeye \·aki olan tebliga· .a bir mliddet sonra bu. tlı:,. 
'tı §ifahiyede payitahtı saltana· mi göndermi~tir. Tamiının ıt" 
tın De\'leti Osmaniyeye bırakıl· zı kolordu kumandanları ~ 
dığı bildirilmiş \'e fakat bunun· rinde yapacağı menfi t 

İngilizlerJr. padı ahın 1e Da
mat Ferıt Pa a taraftarlarının 

tazyikleri, hlikümetleri l alnıı 
yıldırmakla kalmamış, Anado· 
ludaki kumandanlardan har.ılı· 
rına da ptanımııı tatbik ettir
memeğe sebep olmu&lardı. Kar
şımızda bize esasından mıı· 
halif olan bir hüktimet bu· 
lunsaydı, milli idarenin Aoka
rada kurıılu~undan evvel \'C 

sonraki zamana ıılt olacak as
keri hareketlerimiz daha ıyı 
nP.ticeler verebıhrdi. 

Harbiye Xııırının 
biı· telgrafı 

H arbiye Nezaretmin a agıda
ki telgrafı yukarıdaki dil· 

şüncelerimi daha ~ok aydınla· 
tacaktıı · 

Şıfıc 
Mahrem 'e mu tacel 

Yirminci Kolordu 
:Kumandan lalını 

19/2/1920 
İngıltere devleti fahimesi 

Hariciye Nezaretinden, dersaa· 
detin Türkiyeye teminine her 
vasıtaya müracaatla (:alısılacağı 
Hükumeti Seniyyeye cevaben 
söylenmıs ,.c ayni zamanda bu· 
ı·a ınum('ssili siyasiliği ile seb· 
keden \'e mumt'! sili siyasilik 
tarafından da resmen Hüküme-

la beraber Ermeni kıtall)'le dikkat naıarına alınırsa sor:; 
Yunanlılar da dahil olduğu lan müdafaa planının tatb 
halde mütellfin kunetlerine de çekilmiş olan müı;külit Jet#' 
karşı tarafımızdan )"apılan ha· dilığinden meydana çıkar. , 
reketin hemen tatili ,.c aksi O zamanlar iktidara gel~, 
takdirde şeraiti sulhi> em izin olan hükumetler. Harbb'e 'ti" 
tebeddül etmesinin muhtemel zırları 'c Erkanı Harbu el~ 
bulunduğu da Ua\'eten derme· mumiye Reisleri Milli MiSI~ 
)an edilmi~ir. sonunda Yunan ordusunun~ 

1 - Binaenaleyh ııulhumu· liıp edilme.siyle kabili isti ~ 
zun tahtı tezekkürde bulundu· olacağını düşünememi~ler nJI' 
ğu ~u lnın nezaketi harlkuli· bu maksatla da orduyu inbl tıt'" 
desinin kemaliyle takdirini \'e den kurtaramamı5lar, sefer rd 
hiç bir \eçh ,.e seherle mucibi Jık \C yığınak ya!)amamışl• ,,.ı 
şikayet en küçük hAdisetere bi· Bu mühim askeri mesel ,t 
le meydan bırakılmamasını n· iızerime almış. hazırlaınıŞ ·ıı~" 
ziyeti hazıra) ı takdirde noksa- duğum plAnı Heyeti TeıTJSI ,., 
nı mahsusu olanların da yoliy- namına Mustafa Kemal ~tfo 
le irşat ve tenvirlerini zatı fü. tasdik 'e imza ettirtnJJ~ 
!erinin \'e umum mai)'etinb; ar· Sonraları yeter derecede ;il; 
kadaşlanmın kiyase!Jerinden dım göremediğimden btı ~ 
beklerim. nın yalnız birinci kısmı. ) tf' 

2 - Memleketimiz dahilınrle Ankarada ;yeni hükümetı~4 
siikiın ''e huzuru, Y.:rmeniler ı c sisi \"e bunun dahili dıi~ 
Yunanlılar clıı dahil olduğu hal· lara karşı muhafazası müll'liJtl 
de mlilelHin kuH·etlerinin olmu . fakat ordunun inb.,,, 
ademi hoşnudisini te\•lit cdiri den \'ikayesı mümkün ola "' 
ha18ta meydan bırakmamaları mış, bu yüzden yeni ordıl1\, 
$U ce\·aba ilal'etcn ı·ica olun· teskıl ,.e eferberligi fazl•~ 
rnu~tur. ahhura uğrayarak planın ~ 

Harbiye Nazırı ci kısmı, maatteessüf %8J1l~ 
Fevr.i (*) da tatbik edilemi)·erek g 

Ordu~u lnhililden mişti. <Dttamı ,ırl 
kurtaramamıılard ı 

A~agıda esaslarını arıcde1.:e· 
ğim 19 ocak 1920 tarihli 

müdafaa planımızı almış olan 
Harbiye r\azırı Fe\'zi (rahmet· 
ii Mareşal Fe,·zi Çakmak) Pa· _______________________ __;:..._ __ 

ı ) Mersinli Cemal Pıt~_! 
giliılrrin t azyiki ile it~ 
mecbur kalmı,, %3 ocak :;,_ 
de J•pvzi (rahmetli ~I• tlJf 
Fevzi Çakmak) Pı1a Hal' 
~azın olmuetu. 

OKUYUCU FİKİR\' 
1 1A! ŞİKAYETLERİ r::::===========~I 
1 Radyoya göre Rumeli 

caddesinde faaliyet 
varmı, 

Dün gece matbaamıza telefon 
eden bir okuyucumuz radyonun 
,·erdiğı bir haberin hakikatle il· 
gi i olmadığım soyledi. Okuyu· 
cumuz dedi ki: 

•İstanbul radyosu, telefon \'e· 
sllesile açılan Rumeli caddesinin 
siiratle tamir edildltini ve gece 
gündliz çııh ıldığını söyledi. Hal 
buki o caddede oturanların hep 
si de boyle bir hummalı faali· 
yetin olmadığını sorüyorlar. 
Hangi ine inanmalı? Radyo ha· 
berine mi. ~oksa :özümüzün Ö· 
nlindeki caddenin haline mi?• 

(..;1111\1..'I fj,\\clil 
- -

Kongreler 

Tiirki~·, Öjretmenleı· Dtrneği 
t'tdtraslonu Ra~ka ıılıiınclıın: 
l~irl J fi\ ıln rıllı• kon;ı uı ı . t•:ı 

Onlulanruı pentalt.n hirin<-isi 
Ankara suba) lanndan Celil 

l'çareı· olmuıtur. 

·.ı 
~ . . . 
• ; 

' . 
ÇOK NADiDE E~SIZ ARSALAR 

Her türlu inşaat, bloklar, memur mahalleleri, sP~ 
las_yona uy,un 500 parça bina yapmaya yeter, ayn ''" 
kadastı·o görmUs. 15 parça büyük \"e ikiye kolaylıkla ~ 
bili taksim parsellerin yarım hi seleri. Si~li 40 metrelilt ~ 
bldei Hürriyet caddeslndekilere ı 7,5 metre \'e 9 metrel t' 
diter <1okaklardan yüz alanların 11 metre yükseklikte •~a 
tıman ın~;ısına müsaadeli, yanaBık nizama tabi, çift yıı 
sabun kalıbı ;ibi arsalar. Su, gaı, elektrikli. Sirkeci yo~ 
<:alonunda Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk yargıçlığının 945 ıJ 
dosyası ile Uç ayrı grup halinde 'e teker teker olarak aÇ r 
arttırma ıle 22. 24, 28 temmuz 19;;2 günleri saat 10 • 11 •~ 
ında ilk ve 4, 7, 11 ağustos 1952 gunleri saat 10 • 11 • ı 

sında dıı son arttırmaları yapılacaktır. Mufassal ilan ye#ll 
~aba~ ga~ete~inln _28/6/932 tarihli ve •771 sayılı nüsh•~:,. 
., lncı sahıfesındedır. Caplarını, krokilerini, imar durtJIP'". 
rını, tapu kayıtlarını, ada ,.e parsellerini; miktarları;;, 
hudutlarını. sokaklannı ıetkık etmek istiyenlerin ~ , 
sayılı dosyaya \'e daha :;:enis bilgi edinmek arzusunda o~, 
ların 23573 telefona "eya İstanbul 628 posh kutusuna ~ 
vurmaları kabildir. Her zaman ele geçmez fırsatbr, e~"· 
vokrur 

Merinos Kumaşı Sahşı 
SOMERBANK 

Alı"1 ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden : 
S.rsa Merinos fabô."lkası imalitı olup hllen ın~ 

rabrıkada bulıınan takrıben •483!'i.80• 11'..t tre kumaş satı 
caktır. 

Taliplerin bu işe ait şa-:-tnameyi görmek. lüzumlu iı•~ 
il alarak tem1 natı yııtırmalc \'e tekliflerini vermek il'9"ıı 
2::1/7/952 çarşamba ıünü saat 16 ya kadar mliesseselflt 
~unlu şubesi mudürlu;une mliracaatlan •rıca olunur. ,ı 
essesemi7 SBtl~I \'&nıo 1"3Dm1makt3 serbe~Uir. (1 \1g5l 

.. ........ 111a11111iılıiıiılliıiıiliiiııiiıiııiiımliıiill"" 
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ikinci olimpiyat kafilemiz dü11 
Helsinki'ye gitti 

iit, liasan B CBası 1. cldel 1 «- Helsinki'~e gittiğimiz için 
ltaıf AkbuJ ~zbey, Te\ fık '!.. uce, cok metnnunuz. İnşallah gures-
4\1.JJı İ lıou İ Gazanfer Bılge, 1 mek inıkinını elde eder 'e hız. 
)iaYdar Zaf g u, Ahmet Şenol, cıen bnklcnilenl ~apmış olarak, 
~~n. \ aşa~r, DAi Ozdcm r, Adıl ronul hoşlu u ile mcmleketimi-
"la,n At n oğu, 1 met Atlı, ze donrnz D 

Atletı,r: · :Fahrcttın Akbaş: 
Be un A ~ ilk drfa nııllt bir 'azlfe 

Doatn Acarb hars (An•rcnlı ), almış bulunu~orum Bu Prde 
~ Do?b :Y· Kemal llorulu, U~ık oldu umu ısb t edece ım'• 
lıtn Göku a • Cahıt Onel, Tur- Kemal Drmırsürt>n: 
dal Berka: Osman Co ul, Er- ıı: - Mutlak olarak bir ıampl-
Zıraınan A~ Akın Altıok, Halıl ~onlukla domcc lm. Bunu mu-
rıa.p. ' nı Akı;un, Ruhı Sa· b kkak b araca~ım.• 

l'>luı hı İrfan Atan: 
kendı ,;

1
l le reketJ rınd n en el, •- Allahın ~ a dımı ıle clım-

recı le goru lu Umtız ida. den gel n apma a çalı ara
%Ie·d/0rcular DUnları so}lc- ım. Rakıplf'rim bt> '?IE'lmılel 

kıfıle B ohrl:'te ahıp glırc tılerdır. Ka· 
trkaıı: a kanı Hamza O man z rımanın pek kolay o lamı) aca· 
•- B ı 1 ını takdır eder ıniı • 

b, Na ,\d ınlz gıb. Y ar Do- nuht s rı ip: 
liaıı1 l\ :ı Akar, Gazanfer Bılı:e, ıı:- Son gUnlPr bııim iı;ın çok 
alp ltaf~ a 'e Atlet Huhi Sarı- ! !lzUcu grı;tı. Şımd de iştırak 
Aııcak 1 ~ e dahıl cdılmı lcrdır. cdememl'k tehlıkeshle ktırşılaş
berıer' b eı ınkı. den gelen h:ı· ı mı bulunu\ oruz. nutun ak 1 ih· 
kttara' ~ Porcuı rın mll aha- tımaller b rtaraf cdıld ı takdır· 
l>ek tinıı :rak rd 'bılm lerı içııı dl' memkketım" bu ôefa da b r 
rağnıen i 1 o tilmü or. Buna l' ef df'fcrr l kazandırma ı \D· 

lUkJarı icl ınkı de h ı do t- ad cdl orum 
b lab 1ınla bu ı e b r hal çare ı Dı er ıı Ucr m z pek Umit
tdt tce ıın Umıdını muh fa7 ı 1 bulunm d ki rını ilk turları 
ela te b ~· A ı takd rde, bura· ti nıanın le k n len iç n bır 
la lrıli be ınız on ka(irolar· n uuffakı Pt sa~ ılab IPce nı 
tazı et~ ak la ırcc ı. Bu lcmı 1 r 
ka tp t 

1 
n lıce h kımınd n b r Bu a a a C h t Önrl dt>dı kı 

tınde ı ed m cc ı fık- ır- B m dPre Plerım zle hu 
li ini ın Gl'nç gür IJ r t ı ~ e- b az t t hır uh tc ben· 
Patakla : r 'e \ zıfelcrını :> a- or. Bun ınl beraber- çok f'Y 

Va r ır • 1:i rrenm ol ak donecc iz. Bu 
lra!ıı 'Kar Do u, Gaz nfer Bilge, bııJm iı:in fc\k.ıl~de bır fırsat
~ ;a \c Nasuh Akar: - 1 tır • . 

ls~anbul ' a tayin edilen ilkokul 
öğretmenleri 

1 
B~~~-~l!~-E~ _ ~EVAM 
~~~~~ 

Değişen 

«Devirler» 
(Ba&ı 1. elde) 

ııonUI elbette ister. Ne çare ki 
hıkikatte boyle bir de\ lr ba5la· 
mış olmu}or. Ycnı şahı~lar, ya· 
' a'i ~ a\'a$ eski rollere sahip çıkı· 
vor lar. E~ki gidi5lcr, lıamn bel· 
ki df! daha grrl 'e ham bir şe· 
kilde gl'ri gclivor. Yalnız bu a· 
rada mPmlcketin hayatındaki 
df!umlılık 'e istikrar unsuru 
lnkir edilmJ5 \ e sarsılmııı olu· 
)Or. 

Hele son iktidar d!'ğ·iılkliğlnln 
yrp' eni hlr de,rın başlan· 

gıcı db e teJikkl ct11lmf'sl 'c 
) akın mad) e ait her i" in 
kotu db e 1to~lcrilme 1, mllli 
bUI\\ f'miz için bu) lık bir ltuwr· 

111l11k ki' nağıdır. Bu 'Uzden 
ı;h ui partiler ara~ında bir uçu· 
rum açıln or \e drnıokrıısl ıis· 
trmlnln lıll'r bir hale grlme,ı 
lmkln harlrlnr ı;ıkarılıyor. 

ı,ın do~rusu ııudıır ki 1919 
llıı lD,50 arıı .. ındııkl 31 '11 için· 
ıle 'l'iırkiyede çnk ha3ırlı l'e 
ı:ok ıııukrmmel bir takım l~lrrle 
b,.rnbrr bir talum hatalar da 
vııpılmıştır. Tek partinin usul· 
lrrlnl ırrlde bırakıp terakki l'e 
inkişaf harekl'tlmlze demokrasi 
terçr\esinıle drnm Pdehllmrk, 
ha.Hrlı harrkrtlrrl fasıla) a uf· 
rahnamak, fakat hntıılardıın kac· 
mak \f' kurtulmak azmllr mil· 
lf'I bul hk müradelrlprf gn1r al· 
mı,tır. Fakat Atııtiırkün rl'hbrr
llfl alhn ıla, kıc;nıeıı hıııtıınlm 
f'umh ıı rrci,.imi7in teşrhbıısile 
VRpılan birçok fa dıtlı ' e hu ırlı 
h ll'rin kl\'mrti toptıın lnUr e· 
dlllrıı,., ınlUI havat mrfhnmı•nun 
mAnası kRI maz 'e Turkh enin 
umumi hu atı birbirine \ \ lrn('n 
ııho;i lilarl'lcrılcn iharrt, ıttıral· 

tan m:ıhrum lıir manzır .. alır. 

ta Alı: (Tia 1 ı. ciık) ı Yakuplu ok. ö Çankırı Al an BugUnıı ) lik<irk J.?Öslrrmck I· 
Ayıe t.adat Ziya Go alp ok 0 . okulu o . Ha ıbe C ur Çatalca çln m:ızhi neden tortıın inUr 
Ok \:erat Fatih MualllmnaCJ ı Ke tanclık koyü okulu o . ım- clmf'k Uzım ~el in? ı: cr \l'nl 
Q nıoğ • liata At ker okulu ö, 11 Ahlıt Uy ulama ok o . Fa. iktidar. mazh e :ıit h..r "' i hiç 
Ctuıan İtten B:ıkırkoy A\cılnr 2. 'lılct Şen r Çatalca Nakkaş köyll dl e gosterlr c. dunkü iktidar 
hıcıt oğretınl'nlı ine Zonguldak okulu 0 g Ordu Pcr en be l'olat· ı dıı k.-ndiı;rıe hıı~nnklı ~ i l inin· 
~le~~ ~azı okulu ' ö . LAnııa 1ı ok. 0 . Na ıde Sonmez Çatal- ıfon ılolaH krrdl>i ('~irgemeğe 
İn'ei ): alo~a okulu 6l\ Dursa <'8 F lbr an okulu o•. Kocaclı ntrJ leci er. Arada muo;b('t ve 
Oıt n~ Deydınlcr ko\'U b ' llılml Bll)ükderbmt okulu ô". Bedıa miJ tnrk ölçu kurulamaması, 
lit u~ Çataıra Okl h oku.lu baş-• K~tman Bakırkoy Koca ınıµı ok. milli işbirliğinin her ııekllne en· 
0 A~' crı Mu tara Oıgü okulu 1 uı,. Kocaeli Aöapaznrı K~rao • gel olur. , . 
tİahınuriı 'lah Oı"'uner Bc)J..oz m.ın ok. o Adılc Özcan "lalova nugun ~eni iktidarı tcmsıl .e· 
lıtıJ.i t C\'kctpa a ok. öğ' l>e· Akköv okulu o'· Am;ı ~a lıler· denlrrden 50~11 . di1 n~n mro; u 
1hfk.ı ~l'rkrz l\aıaınanlar ok. qğ. zıfon "merkt•ı ok~ o•. Cemıle Şen 1 '.\f' t lrrln~ ışt ı rAk rtnıı~. ~· ı pfle· 
ba,söt ilr Çatalca Türkoba okulu 1 l'yüp Ih ani;c okulu oğ. Kırk- rınıl l'n lıısse :ılmış, hat.:ılıırı'.un 
ok, o~· ~tu la l\larmarı merkez 1 l:ırrli Dabae ki Alpııllu okulu fıı~~hına ortak olmus 5ahsl) et· 
tio dar' kakıze ÇetıntUrk Çat&lca ~ 0 Edıbc Erdemir Bakırköy Ko. l'rl> r., bu,,·· d bl .. ~ k o ulu ö · un e .,un arasın a r .. or· 
Clrab ir o , Adana Kfızım ca ınan Ok. O'· Hata! ı ıı te kil eden bu g'ibl &l)aset 
t il r !Fr S kulu o . lla~rtınııı a \nt kya Ataker okulu o . adamlarının iktidarıhı bulundu· 

ı "hı ıl trl Fener' okulu oğ' Nrrmın Altınay Çatalça lz. ğu bir sırada bir sulh \C knr· 
b• F rd~ ınerkGZ Necatıbry ok. zettın okulu bğ. Trabzon ılıklı sa gı kunılanıazsa, acaba 
lı 1 r ok S m ıfk n klrlı:ov Sürm ne okulu o~ Sab htı Go- ne zaman kunılarak? 
ı\r 11 ko,u. ~ıı Trabzon mu't:ez 11? lı ç talca An r a okulu v . Yrnl •k1ldıır, mallitlen llı)· 
~h l'zun u ~{ LOtfı Dolkay 'Fa· Ç:ınakkalc Ayr.ıcık Kuç ıkcek- mrtll bir miras :ııılmııtlır. iktı· 

Çıırı okulu ti , Tekir mece oh. ö • 111 kbule Oymak ~adı fnklcafımız IJHlrdlkçl'. lııı 
: \ Yuı: ~ ~caattın ok. tığ. Ve Ç:ıtalca Çanakca ok. 0 '. Slırt mirasın k•' mrti artıyor. 7.ir;ıi 
o l',kır F a!ıh il )d r okulu :\Icrkez Ycnlokul ol!. Palmc Ça· VI' ınııi alfil>al:ır 7.ld bir h:ılı!r 
k · t \zt vt Çorlu Süraattın ok tıka Balab n okulu o'· Nı de ka larak yerdl' • .ı:il,ı:iılr hlrblrilr 
lllu oıı A ccl l' ntıh llayd,ır O· Ne\ ehlr ao A u 05 ok o'· Fuat kRynıı l) or Yf'nilt'r ro;klnln hak· 

Ok :. '" ntalya Kork t m rkrz ö ıl 11 k 1 • • ' ıı va. llur u neci UskUdar Du u u o u u kını Hrlrlersr, eskılrr de yeııl 
~ adınıkoy ~\'\('t A\lral Çatalrn o . Aflon Emırda merkez İn· işlrrin Jıavırlı taraflıırını ı:iir· 
S 1 ıtt ın~r 0 · u '• Küt lıya Ala· kıUıp ok. o . Süre~) a mrğe \'e bö' lr lrraalı mlllrllıı 
'l'1lıVr1 Ort ('~ok. ij • F alma Gün er Eğitımrl EmınonU Mımar· mü terek \arlı(:ı namına beninı 
~rgutıu 7a ;y okulu b . Mani a ınan Ok. Oğ. llılcrık Hozo· "irmr#e hasl:ırbr. 

b k B Yk \IQI ok. üğ ltnzı)e ~ilk "Mcrkrz okulu öf:. Mahmut Pırti l er araı;ınılakl 5ulh annh· 
1\ lran1 a \ oz Bo hane okulıı o ·• Güneş Kartal Kurtdoğmus oku- tarl:ırı. d('\İrl,.r arasında ulh 
~lat k ~ ;:1 okul o · S b;ıh:ıt luna, G re un l\le keı İsmctpa a ~e k:ırşılıklı hlirmel J.;urulma!lı· 
p lı.ı o~ n y lu Gal pdede o- Ci ulu o . r\umc İlhan Kadıkoy dır. nu analılarııı arlık lmllanıl· 
\;illan lılo:-2~1 ç )clı Okulu O • Gozkpe p n . Ok. Manisa l\ler. ma ında ve ılr\ lr ka\•f!aııının so· 
lıı:~ öıı, Dun; \alo\ a Akkoy 0 • Kez Gazi okulu o . Rabla Uluç ay I nıtna 2rlnır inde hep birden ıs· 
lıı il eı H.ıt a D mı ta P 3 o- l'a~ıh Da\Ulp şa okulu iıı!. lz· rar etlrlinı. 
o( p l ok 

1 ~ ~ 1~~n, 1B;~~ ; m r fcrkrz Kocatcpe okulu o . Ahmet Emin YALMAN t/ U O • S I · il<' a. n·ehbı Ak tun) Brvkoı P ab lı 
lııı a ok 

1 
m Er ln Sılı'in j çe okulu o , Çankırı Mcr rz A mcrika da sıcaklar 

tr C~nıhurı u 0 Zon "ıldak Rnr Gazi okulu o Nurhan Onar Bcy • 
ll dobn S et okul ı O • Ismaıl koz Yahmu .,;kcılp a ok 0 . E deva m cdıyor 

HASTALIK MEVSİM DİNLEMEZ! 
e 

cereyanda oturmaktan m'ütcvcllit 
soğuk algınlığına karıı 

GRiPiN 
e Ba,, d i,, adale, si· 

ni r ağ rılarını teskin 
ede r. 

e Bayanların muay· R=~~~~ .. .IJUI 
yen zama nlardaki 
san cılarına kar ' ı 
son derece fayda
lıdır. 

GRiPi 
4 saat ara ile günde 

3 adet alınabilir. 
.. 

~~.,. Q~ull~r~ O~renci Alınacak 
1952 - 1953 öğretim yılı için: 

\~ı\ğıdıı yazılı ashubay sınıf okullarına 5602 &a)',lı kanun 
hllkllmlerlnc gore ötrenci alınacaktır. Ka)ıl " kabul mUdde· 
1ı 9 Hazıran 952 sahabından 1 Aı!ustos 9j2 akşamına kadardır. 

1. Astsubay sınıf okulları: 
Stırnri Okulu İstnnbıılda, İstihk~m okulu l&tanbulda, Top

çu okulu I'olntlıd:ı, Uçak~avar okulu Tuzlada, Ula•tırma okulu 
lzmirdc, Tank okulu Ank:ır:ırla, l\tuhatıerc okulu Ankarada, 
Sıhhiye okulu Ankarada, Vcleriner okulu Ankarada, P. okulu 
Çan kında. 

2. Aranacak Nitelikler: 
a - TUrk vat~ndaşı olmak. 
b - Orta okul \•eya Mılll Egilim Bakanlığından orta okul 

muadıll kabul edilen bir okuldan mezun olmak \cya ,>uksck 
bir okuldan tasdıknamell bulunmak. 

c - Vücut )apısı düzgün V1! her bakımdan sağlam olmak 
d - Kendisi kusursuz hır ahlftk \ e karakter sahibi olmak 
e - Bır \el; go,termek. 
f - Boy 1.60 dan aşağı olmamak. 
g - Ağırlığı boyu ile ınlitena~JP olmak. 
h - 16 :>aşını bitirmiş "' 23 .> afından gün almamış bu· 

lunmak. 
tijr a Orh arı c-~ J>ert '111 1 l. dtrı e Merkez Kurtuluş okulu öğ. Ne\york 15 CA.P ) - Sır:ık 

liatıdea~ ı ?ıler.kt':ı: Okulu Nume S ~ ın F.ıtih t lubatlıba. dalgası devam etmektedir. Ru 1 - Askcrl ve sh'il okullardan ders, ahllk ''ela sağlık se 
ac noçak F t h M 1ll ~ f beplerile çıkarılmamıı bulunmak. 

ta 1 ll. Okuı ö a 1 ua mı 'lnn ok. ö"'. Kocaelı zmıt Nec arada erlnlcmek için ı!l'n' '' j - İstekli miktarı fallı olduğu takdirde se,.me ımttha· 
~ ~l1:1rkrz Ok . ııur :ı Orhnn- ! librv okulu 0 . Sabriy(' Erdumlu 1 ıdenlcrden 47 kısi boğulmuş nını kazanmış bulunmak. ,,. .. 
öt lh t;ıub O' ŞukrU Koçak I<'atıh l'lubatlılıa ,nn JI ok. o . tur. a _ htl'nllen belgeler: 

~lu l~raa l\~~~ı:~,:n12ırE l~k~I 8 k fb ld .,, 1 49- 37 "ld"k a - Dılekçe. 
~ar l\u~~ul\nI~ erref oz~.or e kU as e Q e a yaya • yem 1 lı - .NUfuıı cüzdanı veya tudıkli örneği. 
l,ıı ~ , k Ok c - Öğrenim derecesıni ıöıterır okul dıploması veya bel· t r i!on lt uh, oğ. Ama~ (Ba~ı ı. ddrl landan trl ızlc) - Yaşar Doğu, geşi. 
ı..~lten Sarı Uill rılca ko) O ok, o · lar i e her fırsattan ist fade et 'a uh Akar, Gazanfer Bılge, 
;:ıll O, Stll\ri Fener O· mr ıni bıJ<lıtrr. ilahi Kaya \e Ruhi Sarıalpın O· d - Bir seneyi geçmemiş a~ı kAğırlı. 
ı ınl'rk~ı Kocaeli Ak' 8• En el~ 'Mı ıra, sonra lıal~ay;ı i mp*atlara iştirak mesele ı bu e - Aıle~inin kt'ndısinin ve velısinın iyi ahlAk ve karakter 
t' a Pekt ok, öğ. Sa· k rşı aldığım z netıceler b;ı k t ıglın teknik komitede iki s:ıatıen sahıbl olduklarını gösterır iyi huy kAğıdı. 
r.ı~ ı. Ok .ı Il kırkoy A\· bDlda gerılem<>kte oldu umuzn r zJıı. gôrU:süldü. Kafıle başk:ını f - Ornetine uygun noterce tanzim edılmi$ taahhüt se· 

· Of. Vakk Oğ. Mardin Dlclt' bır relttr. T kımımız t kt k Furuz n Tekil 1;orüşiımıizU ısrar nedi. 
t~~a\u lu ~ Balta Sılnrl Bu·ı\e teknik bakımd n burada ıki la müdafaa etti. Neticede me ete 1 - Tam teşekkUllU a~kerl hastanelerden •katılaca!ı sı-
~ lıı \'aktıp~ ulu O'. Tckırda un itl'ri mde gord ı omuz en Olımpb:ıt koınıle ine havale e· nıfın· utsuhay okula girer kayıtlı sallık raporu. 
l( an Sılı u Ok. o . l<'ahri Er zanf takımı rdan b r ydi. dildi. MılleUer:ırıı ı Olımpıy:ıt IV. Genel 11Ukilm1Pr: 
~ ıı a Cu rı F'l'ner okulu b . Di er b kotbol k r ıl:ısma- komitesi )arın (bugün) toplana 1 - İstekliler doğruca girmek istedikleri sınıf okul ko· 
fı\ \ı ~ ethurıyet okulu o•. larında .Belrıka t•I\ lçrevı 9 • 4!)· rak k;ıt'i bır karar verecektir. mutan lığına Vl'ya bulundukları As. Su be Başkanlıklarına mU
fı( 11 ıı ö Urk Kırttal Dola~ oba Kanada, Ro.manvan 72 • 51; \'~ • Bu ufak bir limittir. fakat umu racaat edecekler. 
\' l!J ö ~oea lı Gl'hze Drnlzli nanı tan, isralli 54 • 52 ycnmis· 1 mi kanaat Olimpiyat talimatına 2 - İstenilen evrakı zamanında okullarda Hl a As. Ş. B§k. 
l.'1lııkoy ·

0
k IPdıha Dıl ıç ÇataJca lerdır. aykırı bir karara \'arılmıyar~ı!ı lıklımnda bıılundurmıvanlar hiç bir hak iddia edemezler. 

L.'r. ke ıııu Öğ Burs:ı mcr- F utbol eleme maçları clrnfıııd:ı toplanıyor. Bu ılort 3 - Müracaat fııJa olduğu takdirde kadro nısbetinde seç· 
b~k ı r ın:ııp a Ok ö . Ve ıle Dün yapılan futhol eleme maç sabaknlara katılması lnıklln dı· mı hakkı okulları aittir. 
t o;tıh l lubatlıh'ıı rın 2 tarı tahminlerin hllAfma sürpriz giıreşçi ile bir :ıtlctimiıın mil· 4 - Nımıetlerin ıldiş, döntiş yolluklan ve masrııfiarı ken 
O~'t.l 'K' Dur Orhan li eçtı ve aş tıdakı teknik neti şıncl:ı gclrulmeklcdir. dilerine aittir. 
~~ Ved~~mct koyti Ok. celer alındı. D;ğer t:ıraflan futbolcularımız :! - !!lrnrllk u~elerinc müracaat edenlere okullarınca 
~a,,~?la ır k Ek:ııek Ş le Ya· Polon)a • Fran yı 2-1. (dev dan AlAedrlin ile Sed:ıdın ı ım- g('lmelrri için davetiye göndcrilmedıkçc hiç bir namzet okula 
g~~a ç ~.:ııu. o Bura Qr. re 1-1), Yu o l v a • Hındı lım grç '\crildi,i:inden bu iki !ut gdml)ecektir. 

1--y-=~ 
:!i.4ır 

-~..,.---· ... 
ôlımpıyad oyunları ~•o· 

nometıajın n mn'uhy•· 

it ayarı tıım btt sacııo ı 

lımad edılcbıleuk en 

gen~ le••bbıısdvı. 

5~ M llıl · Orlıgelerı va· 
ıılaS'lle • HElSINkl Olım· 

pı) ad cyunlorı krona• 

m<tıcı(nı OMEGA )O 

O MEGA 
1952 

HEL. INKI 
OLIMPIYAD OYUNLARININ 

KRON O M ETRAJI N I 
RESMEN DERÜHTE ETMISTIR 

OMEGA nın 20 senelik Olimpiyad oyun l arı KRONOMETRAJI 

Hürriyeti ~~~~~ "•" IDiyanetlşleriBaşkanı, 
Ru<; miıhl'ndi i, komünı t nle h 

tan Almanlarııı )ardımı)le Do u 
Almanyadan kaçmış 'e Batılı 
makamlardan sıvası melce hakk ı 
talrp ctıni lir. Amrrikan idarr 
cıleri, Yolçıın ki'nın son yıllarda 
Batıya iltic.1 etnıı~ olan en fazla 
malumat sahihi ı;ı\ll So\yet ml'· 
muru olrlu •unu b('lirtmişlcrdir. 

Yolcanskı demı,tır kı: 

•- Kanaatımcc daha yıltıırca 
han> olıt\ll) abıll~. Rus .mılletı 
harp fıkrınc tamamı) le muarız 
dır. Fakat kanaatimce, gene 'a-

l tanlannı mııdnr a ettıklerine 
inandırıldıkları takdırd(', Ruslar 

(Ra ı 1. elde) ' kınlı ı n rr:ttığl :'1 eni bir ta· 
lan )erlere girilmemesini emret· mımle, Suudı Arabı tanın As-ir 
mektedır. bolge inde \ eba ,;akalarının zu. 
, Suudı Arablstan'd:ı 'eba has- hur etme i lııl'rlne, bu memle
,alığının sıorulmesl hükumetimi· ketten gel reylere , t'ba bakı
zı çok >erinde olarak lhtı~ at ted mından tıbM mua) ene, nezaret, 
birler alma,f!a se\'k ed r. Esasın- dt> enf k on ve ge~eklı trd
da Hac. drrhal farz olmaz. fevrı tıırler konuldu unu ilAn etmiş. 
de ıldır, ônırıdir Gdect:'k yıllar tır. 

ıçınde de farizaı hac ifa edıle· ı Suudi A b' t d 1 k 
bılır.• ra n n ge ece • 
s. A R B)ST.AN'D~N' Gf.1.-.E- olanlara bu emr n tatbl'li: edılme
CEKl.ım KARAl\"TJ~Al'A TA 1 Jçın b tun ifuilut \e S~hıl 

Bi TUTULACAK S ğlık müdtirllıklerıne bıli:ı ve. 
Sağlık 'e Sosyal Yardım Da- r imi tır. 

~a,·aşııcaklardır. so,Jctlrr Bır Birleıik Ame rika Ada le t ' G ı ·k K • • 
iıf(ıncle buglın ~ımdt)C kadar gu enç 1 omıtesı 
rlil · , Divanı huıuruna rıkacak 1 memış \ils atte bir propagan· ll 

da mekanizma'n mevcuttur. Bu La Ha)e 15 (AP.) - Blrleşık . <B 1 1. rldı-l 
ııtıbarla halkı lrnrıclırmııları \e Amerika bugün ılk defa olarak bu hr}annamnı ne redcrek Turk 
\"alanlan için ı;arpıştıklarııın ik· Mılletkraraı;ı Adalet Divanının genr;lığınıtı oı.ı~unil bıldlrme
na cdilmelrri tamamı) le mC'llıuz. huzunına çıkacaktır. Fransa, Dı mız şnrıtır• dcnıi tir. 
dur. Sovyctlrrl fıilen harbe gl \'anın, Birleşik Amerika iş a- Buııd!ln sonra rne~eıe reve 
rıcmekten alıkoyan bir tesir de damlarının Fran~ız hımaycsınde vaırdılerck, he~ ~namenırı neıı· 
şudur: olan Fas ta hususi do\ iz lmth az redılnır ı kararla tırılmı tır 

Be\ annamedc, Yunanlılar il· 
Jiarp <Şartları allında Sov) et- ı larına malik olmamaları icap et· l•ak fıl\rlrıde ı rar ecfrrl!'~e. hll· 

!erde bir iç ıhtılitl kopabnır. tığıne dair hır karar ittıhaı et kQmetımı ın d Turk şrrırt unde 
Bugün h Ik UZ('rtnde icra edılen me ıni i~temektedir. ı i tcnmt>ktedır. 
kontroll"r o k d r kuHctlı \'e 1 

BULMA CA 
ctimııll ıdur ki, ihtllAl kopma ı r"----------
kabıl de~ıldır. Buna ınukabıl ~ 
harp lıahndt' 1 al'·a sı!Ah temin 
ed!~d· ı takdirde, huzur uzlu~ ~ e 
reJımc karşı mPınnı·n uzluk ıçın· 16 Temmuı 1952 _ Çarıanıba 1 5 '2 1 
de kı\Taııan Hus halkı kPndi ken ... --....... --~--..-~.il!. 

1 4 1 

dini hu rrlımrlrn kurtarmavn fSTASBUL 
muktedir olabılır. • 

Maamafih so ıık harp hııli sil 
rcr \'e dunun fılli bir harbe mün 
cer olmazsa, So\ etler Birli i 
dahilınde harpsiz bir ihtılfılin pi 
şip patlak ''erme'!! uzun vaclt'll 
bir ihtimaldir. ncak hunun i ın 
halkın kendi irıf tcşkıl5tlandıra· 
bilmc~ı. lidrrlrr bıılma~ı. kor· 
kunç tehlıkelere atılmn ı \'r kcn 
dısini siitıhlandır:ıbılmesi lAzım· 
dır.• 

Amerika'da So\) et propaJıında 
risaleleri dağıtılma) aeak 

Wa hington 15 - Dısl lcrı 
2cıkanlığı bugiln Wa hıngton'da· 
ki Sov; et elçiliğıııe Bırlcsik A· 
nıerıka dahılınde proııaıtanda 
mahyeti taşıyan rısalclcrln yayın 
\ e tenıiııin durdurulmasını em. 
rctmistir. 

Birle~ik Amcrikıı'd:ı buna 
mukabil Ru )ada, şimdi~e kadar 
Elçilık 'ası ta lylr te\'Zl ettırdı~I 
•Amcrıkaıı Adlı flus dilindeki 
aergının ya) ımını durdurmus· 
tur. 

l 2 57 Acıhı "e ııroı;ram, 13 00 Hı 
rlor J3 15 R•~ro &alon a t ~ ı 1: n w 

• ı, 1 . 45 Sarlnlar l Pi) H 15 nanı 
ıı ti (Pi ) U 80 T rku.ın (Pi) ,. 
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ANKARA 
'7.2~ A•ıhı T rr a . 

ı\ arı 7 ı M ı: (Pi) 745 H•Mr r 
00 ~Hkılar (Pi) S 2S Ha a nr> ru 

.10 Salon orh•'rn m 11: •rl rı) 

9 l''J Gua a rra;l'1'a'tlı n kıı-ınıı 

* 

.. 

, -

F.ına, 

1-

O( k t 'l'o Ktı u Okulu O tanı 10 - 1 (deue 5-0)· Da· bolcudan da i~tifadr edilenılyc· 6 - Tıılip olaraklann sıhhi mual eneler! başvurdukları as· 
~~ u ~n~ Sıie Y um na ır n marka· Yun n ı;t nı 2-1 (dev cektır. Komite bu ün geç vakit kerlik şube veya okul komutanlıklarına en yakın askerl hasta-
() Ol(, ı ı 

611 
,h .ı Korkutelı Ya- re (2-0), Marar ııtan · Roman· bu futbolcuların musabakalar:ı neye se,•krttırilrrrk yantırılaraktır. • 

l( to lu ~ u ur Yurterl Şıle a. ı 2-1 (deHe 1-0) .>enmlş ı tirAk etıırı!C'miyeccğini res- 7 - Okula giremez kayıtlı rapor alanlarla evrakını vaktin· Satııı y asak e dilen 
1tıaııı k ~'k:ııı ı b ô Gazıantep lerdır. men blldirıniştır. de tamamlamıvanların e\Takla rı okullara gönderılmeyecek 

t~~~ O\ U okuu ö Orhan S~\-yet Ru ya • Bulgaristan Bizden b:ı~ka hiç bir memlc· kendilerine lede edilecektir. (104B2) d e rgile r 
~ıı Şı 1\enan · . mıllı !utbol eleme kıırşıla~ma ı ket muıu~en tarıhten sonra spor - Ankara, 15 (ANKA· - Cum 
l! ha il ret ray kO\U O· nızan11 mlıddrt. sonunda 0-0 be· cu dr 1 lırmek teşebbüsünde bu· Ulaştırma Bakanının tetkı" klerı" huri~et S\cılı 1 Kuc ıklerı ıuzır 1 le, ••• n H ı:.n rarolar (l' 1 
ı. izıya mrn •ıne. Yvz"al raberlikle tlttı. hınmamı~tır. Ne rı'yattan Koruma Kanunu ne. H r l> il llurı'leo k" .. "..ı M Bunun Uzerine oyun 15 ~er .. ., U t10 na raııon. 
Ok • tkt-r :Yaı oııu o · • ur d~kikadan ıkı dc\•re temdit C· Oğrrndiğime göre Amerikalı- rrğince l\lılli E ılım Bakanlıı"?ı e hııan•ı 
•ı. cıı. Mata• O\a Katırlı ko)Ü oıldi 'e ılk deHl')i 1 o calip lar ?urada \'~far D~ğu)a hoca Bir mürldl'ttlr şehrimizde bu· l\lütrakıben Levt'nt mahallr· Komi!;rnnunun !mı oldu 

6 
)et olı:u u .Ya Mrrkrz Cıımhu- bıtırcn nu lar ikinci de.,.Te ı:ul !ık ıçln b 1 bır teklıf ) apacak· lunan Ula~tırma Bakanı Se~ fı iııde yapılan tell'fon şebrkcsi- ~u karar •ere ine(' dôr· 

,..ılı! ;\b.... . 0 11 Sıdıka Özergin arların bcrabcrlığl temin etme- lıırdır. Kurtbek, d!in, refakatinde fstan· ni mahallinde gbrmcğe gidl'n dli Amerikan, ilı;U jCr· ıı;' A •
11 Pr na 

"I~ .. ,etı 1 k l · lk Son dakıkada .. ,. d 11: ö bul Telefon ha .. mlldlirıi Hecat Sevfi Kurtbek·, bu ccbekıının ba11 lı olmak Uz.er 7 mt'rmıı~ııın , 11 oo ~kılar oı aa 

\'

ç "lltı o ulu 0 11, r mir çcc erıne ra men ınci bir gol ı:ı· o ren ıı.ıme C • " v J " " •1 
" lir 6 " Dil d Ü l ld ıı h Jd t 1 lanaca111 Bebek s:ıntrall ı'le yenı· •atışını v. asak etml• "t' bu lıtı U· d r •talı.an, ı, o •ı k <l'I > ı o lırt, ..._okulu oıt. Neriman karmağa muvaff k olarak bu ma re futbol milli takımımızın kad n ar na o uı>u a e, e P. · t• " q • " ~ 

O<. Öel'ınez F.~u çı lıtlüklc 2-1 kazandı. rom o; le te~kil edilmiştir: fon santral \'C t('sisll'riyle &ebe-1 inşa edılmekte .olan Re bek oto- u ilgililere ıÇok acele. k:ıydıy- ı rıana m ıı ı Pi ı ıs ~o C'nm nr a 
O( ~ T k P K merburgaz Bogun yapılan Olimpiyat ho· FeYZi _ Cahil, Rıdvan _ Kfl· ke \'C di~cr iş yerlerinde tetkik· matik santralinde de tetkıklerdc le tamim etml fır. Bu tamim J?e. k•~ • • Armn ı mu ka 111 on ıı 
ltad Ot ite ırd Çorlu Çe melı kry elemelerınde BP!çlka Fın mı!, Ba rl, Ercumenl - Maeit, !erde bulunmuştur. bıılunmuııtur. reğlnce İngılızce olarak ) a~·ınla \far ıve ha~r •r 19 
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ltal' ll:öy OK ~azan Ka 11 Sılıuı rnııdıva~ı (). -0, Avu tuya • İsviç Yalçın, Muştafa, Muzaffer, Va· Bakan, Rumeli caddesinde ya- Ulaştırma Bakanı Se~ (İ Kurt nan Amerıkan derf:ılerındcn a rak, Hl o Mü 1ı: (Pi) 
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l' ll.a lt.aJıv)u u ö&. Tekırdağ tal r!'\f 2-1 yenmişlerdır. sıf. pılan telefon ktink doseme i~ert· bek, Fatihte inşa edılen 3500 oPcep Shwn, •Glıımoro 11Pıırıs il· 
; Ca•a a nkulu ot. Recep Gure çllerlmldn ıon durumu Son dakikada ufak bir değl· . . • . J abonelik yeni otomatik santralı ı fe•, •Braut\aradt>• \e İstanbul' 

~! Oziat ~a Ala•on ko u ok. bugün belli ollcak şikliğın ;)ap1lması muhtemeldır. nı yennde ıncelemıs ~·~ .bu işin de gormUş \e Fatih Ct'\Tesinde da munteşır cÇamur•. aincı. 
il o~. l!. ogazıa.,.an Fakılı o- Hels!nki 15 (Hususi surette Karşılaşacağımız: takım eleme- en kıca zamanda bıtırılmesini 1 bu mevzu ıle ılgilı tetkıkler ) ap· •Cıceb adlı dergilerin satısı ya. u • • S• u 
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acı Yarktn Çatalca giden muhabirımız Sedat Tay- !erden sonra belli olacaktır. alAkalılardan istemi•tir. mıstır. sak edilmıştir. z.: <Pi> !?HS M s A arı n ha>ıar· 
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Paranın ~akıldı91 zamanlar qe~ft ! 
. 

Eskiden baıı zenginler, gösteriı olS(lll diye, sigr.ıralarsnı 

para ile yakarlarmı~. Fakat o devir çoktan geçmi1tir. 
ZAMANIMIZ TASARRUF ZAMANIDIR ve herkes sarfettiği 
paradan aıami surette istifade etmek emelindedir. 

Bir buz dolabı seçmek bahis mevıw olduğu zaman 
do, tabii olarak en iyisini olmak istiyeceksiniz. Şu 
halde buz dolaplarının en mükemmeli ve en iktisq· 
disi olduğunu ispat eden holciki FRIGIDAIRE'i 
alınız. Paralarını emin bir mala bağlamak istiyenler 
hakiki FRIGIOAIRE olmııtır. Kullananlara sorunuz ı 
FRIGIOAIRE markasını seçmekle ne kadar isabet 

ettiklerini size söyleyecekler. 

I 
Hakiki FRIGIOAIRE, zercfeti,.soğtamfiğ,.9Fcereyon-
sorfiyatındC\ ozamt fosorrufo il~,. erı.emin-·ve idareli 

buz.dolabıdır. 

HAKİKİ FRIGIDAIRE 5 SENE GARANTİLİDiR. • 
ve fRIGID.AIRE garantisi hakiki bir gcrrantidir, 

çünkü uzun senelerin tecrübe ve ihtisasına sahip 

olan bir fejkilôto dayanmaktodı~ 

ISTANIUL VE ANKARADA YEGANE $ATI$ YElt: 
(Toıroda ı FRIGIDAlRE Resmi Sotıt Yerlerinde) 

Tarnak Cilôsı'nın 
liiılMili sihirli eller, iıiaya11 

k11caklıyor. 

VIZ-ZAN-DE 
Tıruk Cilbı kalite ltatımuclaa 
em..ıtaia ea miikemaeu. aea 
moda reak fepdl Ue her ze•ke 
e• a1111aa, urif liaell Ue ila· 

yaca bdeallea H araaılaa 
bir Cllldır. 

"YOZO 11011 
IOZEL llR CiLDE 

UYOflUSllll lllEM PERTEV
0

E 
tOllÇLUYUM" 

+ Türkiye Turizm 
Kurumu ++ 

20 Temmux t 
lımit Körfez Gezisi + 

Beylerbeyi ,·apuru ile + + 1'emekıiı 10 - Yemekli + 
13 T. L. + + Akile Artun + Arif Sami To"ker - l\lus- + 

4:- tafa Kovancı - Fikret + 
$' KuUuğ - F.min Ongan + 

saz topluluğu 
\ 'ander Caz Orkestrası - + + Konservatuar Müıik Top· !. j 
luluğu, Tanınmıs yazar v 
ve sairler de gezimize + + da\'et edilmiştir. + 
Hareket: Köprüden : 8.00 + + Kadıköyden : 8.20 + 
B. Ada'dan : 9.10 + 
Köprii'ye varıs : 20.50 
Biletler Kurumdan \C + 

~ acentalardan tılınabılir. + 
++++ ++ +++ 
~ Navale de 

ı ~~vigation PARIS 
Limanımııda bulunan 

, LİLO S 
Vapuru 19 Temmuzda eş
yayı tıcarıye alarak 

ANVERS'e 
hareket edecektir. Tafsi· 
llt için Galatada Tahir ha· 

nında 3 iıncü katta 
Scandlna\lan Near J<:ııst 
.\gency 11apur acentelığine 

mür:ıcaat. 
Tel: 44993 • 2 • 1 

, DOKTOR_, 

Raif Ferit Bir 
Verem -we DıhiU llntalık 

ları Mütehassısı 

Muayenehane Be~ikta~ 
Tramvay Cad. Emniyet San 
dığı yanında No. 12, Tel: 
84395, Muayene 17.19.5 Ev 
Vali Konağı Cad. No. 33 
Başaran Ap. Kat ı. Telefon: 
83684. 

• 
lASI 

OLAMAZ 

/ ~ , 

' !M•~~ı 
SATILIK OTOMOBiL 

1951 modeli Spor BUICK 
DYNAFLOWW 16.000 ki· 
lometre yapmıs tok temiz: 
kul '" •lmış otomobil satı
lıktır. l\lilracaat. 

Telefon: 25967 

Vahi Öz "e 

,, 

arkada~ları 
Operet toplulufu 
Her ;.kşıım 21,15 
de, Pazar 16 da 
- BobıWler -

3 perde müzikal operet 
Gl&e 11 de acılır. Tel: 431H 

btttyu sahibi: SİNAN ltORU 
Nepiyab flUea ıdare edn 

Yaa ltlert Mftdiril 
MELbl VENEB 

(\'ATAN> Gnetedllk n Matba 
acılık r. &. ş. - :.taalnll 

VATAN MATBliSl 

~ 

Şantiyeler • Çiftlikler ve Sinemacılara liiıııll 
Benıin Motörlyle 

Çalı~ır akuple edilmis aıternıı· 
tör ve tevzi tablosu ile blrlik· 
te Monofaze 220 volt mütena· 
vip cereyanlı 3000 •;e 4000 
mumluk kuvvetinde lngiliz 

ELEKTROJEN 
GRUPLARIMIZ 

Bütün dünginm lan(rlıJı ve ;ıradığı isviçR.ENİN 

mtşAvr ve /Mlixl 11 ıdel !Jilul li$1ı J;!tl~ .s1,ıt/ar1 
llaınta· ~~tnlaları 
PAR İS ~-~ 

NEWYOAK 
SVDNEV·AVUSTRALYA 
PEAO·LİMA 
RIO DE JANEİAO 
VALETTA·MALTA 
MHİRE·MISIA 
ACCRA 
CEZAYİR 

• 8ANGKOK 
BOM BAV 
IRUKSE.L 
BUENOS Avus· 
CAAAClS 

HONG KONG 
KARACHİ 
LİS&ONNE 
LONDRES 
MAOAİO • 
Mİ LAN 
MONTREAL 
5ft.NTİACıO 
SHANGAY 
SİNGAPORE 
STOı<tıOLM 
TANGER 
TEı.-.wiv 
TUNUS' 
WELLİNGTON 

tTAKllMiCUMHURIYIT.CADDE&I ' DCRTLER Ao. ıA 
1 KAMYON iÇiN 1 'f el. 888~6 •TftAKTOR ICIN : 1 Tel. 82246 

Telgr. RASAMA 

.. 
Kızılay Hemşire Okuluna Oğrenci 

Ahnacakhr. 
Pi2 • 953 ders yılı için Ordu hesabına eğitimlerı lstanbulda· 

ki Kızılay Hemsıre Okulunda yapılmak ve Ordu Hemşıresi ye. 
tbtirilmek füere 26 ya~ına basmamış orta okul mezunu oğren· 
el alınacaktır. 

Gıriş şaı tları \s. Tıbbiye okulundıı. Levaı:ım Amirliklerın· 
de H~ As. Subelerınde goı·ulur. < 11370 . 2184) 

fiatı: 

Peşin 225 Lira 
"Taksitle : 240 Lira 

Rddyonuıla · beraber . otomatik bir· 

pikapa sahip olmakla, sevdiğiniz~ 
plakları zevkle dinler eğlentileriniıde] 
müzik ih~iyacını en mükemmel J•kil-. 

de kartılarsınıı. 

Pikap sanayiinde en ileri bir haml•ı· 
olan PHILIPS otomatik pikapları üç 
vitesli olduğundan gerek normal 

gerekse uıun 2amanlı plaklar ta• 

mamen otomatik olarak çalınır. 

Cihaıın kolu c;ok hafif olduğundan, 

plaklar atınmaı ve uıun zaman da•J 
yanır. Bu emsalsıı pikap 110 ve 
220 volt ceryanlarda ayarlanabilir. 
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K ' G>S Jf· y 

DODG 
Merakldarın en 
z:iyade beğendik

leri ko!'lfor, emni
yet ve dayanıklığı 
birleştiren birer 
harikadır 

"• 
u resmi iyice tetkik eder 
eya ren~li katalo§ gön· 
eritmek üıere adresinizi 

bild;rirseniz sizin de de
amh DODGE mUıterisi 
lmanız yolu aplmıı olur. 

f:, il ~ ~ 

ve C Oll ti 1\1 E .T 

to 

.IG • 1 • 11'5~ ----

1'10 ELİ 

le • • 
001 I· 

o o D G E ' u,-wr D o D G E Knll•••••l•rd•n Sor••·~ 

:rr f11~ T ~ o· Oto?'obil Lô~tik ve Maki~e Ticareti T. A. s. 
t~ A ~ .I.'\: Tak11m lahpsı lcarııss, leyojlu • lıtanbul 
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'ÜRKİYE cınıHURiYETi 

Kuruluj Tarihi : 1863 

.SERMAYESİ : 300,000,000 Türk Lirası 
,.... ..,, 

Zirai krediler ve diğer her türlü banlca hizmetlerinin'· 
ifasında sayın müıterilerinin emrindedir. Yurt i~inde 

• ı 

410 tube ve a;an11, dünyanın her tarafında muhabir-
leri vardtr. ıt., 

Vadeli vadesiz tasarruf hesapları için 
650.000 İiralık bir ik,ramiye plônı haz1r-il 
ilanmı~hr .. • 

10 ÇEK-İLİ$TE: , 1 EV 
Ayrıca: 10,000, 1000 ve 500 liralık ikramiyeler, traktör ve ziraat ô:letle1ri 

ikramiyelere iştirôk şartlarını ,banka şube ve ajanslarından öğrenebilirsiniz . 

'r n· eld 

BOZDOGAN Ajansı ÇINE Aionsı 

.... t 

ıKARACASU Ajansı 

• • 

SÖKE Aionsı 

\- . r- , - -

r~-1 

AZ ETE 

incir, Aydın'm baılıco şervetid ir • 

• 
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i~e bugılnkü AYDIN 

Dağlarından bal 
akan vilayet 

Aydın vilôyeti ve şehri, dinamik 
hamlesi içindedir 

bir terakki 

1' •li Dila.,er Ar9 'ı'un flu ilerleyifte 
.,.r ..... ~. 

A )'thn Valisi DilAvn Argun 
ile beraber ~bre nMn" bir 

teJ>f'ye çıktık. Vali, ba~C:ndürü
cU bir imar hamlesi içiııde bu
J unan Ayclın şehrinin yarına ait 
h:wrlıltl:ırını tasvire koyuldu. 

Aydın \•il:ıyeti, hiç ş\ipbe yok 
ki, bütün dünyanın en ırn~in 
yerlerinden biri... • D:ığ]ann
dan b:ıl :ıhr• dl'ye bir §Ohreti 
var. Pamnkçnlukta çok ileri gi
den bir vıl:tyctimiz, indr uba
tınd:ı knlıte b:ılumınd:m dünya. 
an e~ yclc, zeytinciliği ileride. 
hayvancılık ve ~tçiilük saha
sında munlekctimizde yf'ni çı
f:ırlar nçal:i!e«k i~tidatta ... Sul 
tnnhis:ır, b~toıntaşa bir ııcrt:ı
'kal bahçf'!;i halınde, ı:ecndr on 
milyon Jl(lrt:ıka1 yetistiriyor. 

:Böyle tir vil5yctin mf'rlırtl 
elbette daha mamur ve mükem
m<:l bir hale ı;:clrccli, hele y:ını
btışındaki kaz:ı ır.crke:ıi Nazmi, 
basma :fatrlknsın:ı ve dığer is
tidatlarına d:ıyanar:ık, Etıe s:ı· 
lı:ısınm İun;rden sonra en canlı 
rncrkl'%i halınc &cldıkt<·n, S<ike, 
umr.ın y:ırısmda gittikçe fazla 
mcy,afe aldıktan ı:onr:ı .•• 

Yannlıi 
Aydın 

Va1i :ml 

hir rolü 
dan mahrum olma.co .•• Etıe'nin 
giibcğinde bulunan hu "Yiliyetl· 
mlı her nroense yol bakımın
dan talih.ili. çıkmıştır. Şimdi bu 
ncksanlar bmamlanınca, su iş
leri ilun:ıl edilin('e ve ucuı e
Jrktrilı imdada koşun<:a. Aydın, 
yüksek in:lıan ve ididatlarına 
cygun bir istikbale kısa uman
da kal'llş:ıcak ve memleketin 
belliba$lı Yarlık kaynalıların
daıı biri olacaktır. Aydın, nüfu
Elllla ve !ah:ısına nic;betle en 
çok tnklöre malik olan ve ı.i
r&ıl makincle~me harck~inde 

en ~t:ı giden vilayetimiıdir. 

AYDI N'DA.N 
İSİllLER 

Vali: DiU'ıvcr Arrun. 
Vnli Mu:ıvini: Nnfi Akınay. 
Siyasi Parlilu: 
D. P. Bas'kanı: Ekrem To

runln. 
C. H. P. Bafllanı: Ziya Ev· 

Ba~ıı .. nı: Ulvı 

Brlccliye E:ı•kıİnı Vekili· Se 
lim Yat:ığ!ın 

Tic:ırc.t ve S. Odası Buk:ını: 
KL~f Kut<>:ıl. 
z:r:ıo.t Od:ısı B:ı~k:ı.nı: ibr:ıh;m 
Tertrmiı 

iıre IUıym;ık~mbrı: 
N~ .. d~i Ka)m:ıakmı: Ahmrt 

Balkan. 
Söke K:ıymak:ımı: Mustaf.a 

Güney. 
Çine K:ıym:ıkamı: Tank Öl· 

meıoglu. 
&2.doğ:ın Kaym:ıkıunı: Özer 

Özme-n. 
Karacasu Kııymakarnı: Mus

tafa Bezirgan. 
Gf'rmencık Kaymakamı: A· 

dil .na~. 
Koçarlı K:ıyma\ıımı: Sahir 

:Bl'hlülfJl. 
iflaıe Şw\e Satkaıtlan: 
Emnıyet .Mücfü.rü: Rifat Ut· 

lıu. 
Jandar~ Komutanı: Tevfik 

Saygın. . 
Jandarma :Müfettip: Xasım 

Selçulı. 

JJu"kulı i~ei Müdürü: A. Sup 
hi ilba11. 

SeJerlıerlik Nüdürii Vekili: 
Nu-mi A\drniz. 

Nüfus Müdürü: Tacettin GD
rel. 

Bayındırlık Müdürü: Faik Ut 
kan. 

Maden irtib.>t :Me.: Cemü 
Akın. 

Dcltrroar~ Liıtli Çığırg;ın 
'Tapu Sicil Mub.: Ziya Erol. 
Toprak İskan Müdürü: KA· 

ı.ım Bouık. 
Ziraat Müdürü; Servet A· 

rel 

Sıı!:lık Müdürü: Nermi Ak
deni7.l 

fücl id:ıre Miidürü: Ccm:ıl 
Gcnçol. 

Milli Ef:ltim Müdürü: Liıtfi 
Or:ın. 

Cumhuriyet Saveısı: Cevdet 
Menle:. 
Ağır Cna Ba§kanı: Hamdi 

iy;gun. 
Veteriner Müdürü: Srlim Ya 

t:ığ:ın. 

Valoflar Müllürü: Mustafa 
Özerim. 

Vıılnflar j~ll'(me Müdürü: İh 
san İzgi . 

Orman t~f'tpıe Mudürü: BW' 
har.rttin Şenf'r. 

'Belge Ç"b~lll2 .M.ıdürü: Re
bıi Guncy. 

İtcı Sıı;cırta: Rıu Dikmen. 
ve i~i Bulma Kurumu: 

Celal 

Nur et 

Rc~at 0-

4 
Doğum F.vi Başbelıimi: Nec

det Erenuıı. 
Hastahane Ba~hekimi: Net:ip 

A)dın. 
Mrtconıloji Ne.: JCemiıl 
Aslerlilı Şube BaD-: Nazım 

Self'r (Albay). 
Notn: Muhtar Tf'kin. 
Bar• lle-w: Orhan Xutbay. 
Aydın :Llsni Müdürü: Avni 

Mutlu. 
Ticaret Lisesi lliidürü: iud 

tin Yikel. 
Kn Sanat Enstitü5ü lld. Jle-

hh:ı ~rcin. 
Erlf' lı Sanat Enstitü~ü Mü. 

dürü: Ali ö:ılurl. 
Ziraat Banlıası Müdürü: Kit

§if JC ut sal. 
iş Banhaı Müdürü: Avni Gi 

nay. 
MHli Aydm .Banlıası Müdü

rü: Aaım Aydınoğlu. 
Osmanlı JBanlım Müdürü: Ya 

6ar Sabri Bat 
F,Jlllfılt Kredi Bankası Nüdii-

rii: K<·mll. 

GÖ(,'MEN iSKANI - AJdın, Giitaıt"DIHe laflı yaıifednl yapm.ıktadır. 
olan gijçmf'n mah allesi. 

m~a 

--- - u - ı . ~~':>?. - - - -------------

Nazilliye canlılık ÇAMURLU VEYA KURU TOPRAKLARDA BU YEN İ 

•• veren muessese 
ıBıı~ 5 ndde} 

Nazillinin sosyal hayııtında bil· 
ylık tc~irltri olmu:ıtur. 

Mucsscı:c, muntazam lojman
lan, bol at;ııçlı bahçeleri, park 
ve bahçeleri, hastııne ve okul· 
Jııriyle Nazilliye şehir olarak 
ayrı bir :zenginlik veıcn kıymet 
l i bir site hıılindedir. 

ı;osterilir, balolar, eğlC'ncell"I' ' 
tNlip edilir. y~. MDs:ılm ~ü 
:zclliktcki bahçesinde bando 
konserleri ve danslı topl:ıntıl:ır 
tertip edilir. 

Muessesenin işçisine, z:por 
yapm:ılt için her türlü lıolay
Jıklan sağlayan tesifil('Jj arasın
da bas~Hbol, voleybol ve fut 
bol s:ıhal:ırı, tenis kortları, rü 
rcş ve boks ringleri bulunmalı· 
tııclır. 

SUPER- SURE· GRiPS 
.. 

AZ Zr\MANDA ÇOK ı~ 
.> 

G,ORUR 

DİSl.ERİN EMNİYETLİ CEKİSİ - ri!z . . 
. . 

SURE GRiP MODELi 
.. . 

:Fabrikanın i1ç bln işti!iyle 
350 memur ve müs1ahı!cmi bu 
Çt"vredc bir canlılık fımili ol· 
muştur. Müesı:cscdc her :ıy ö
denen ücret ve rnan:far 300 bin 
lira tutmaktadır İı;tilcr iiç ekip 
lıalinde çah~tadır. İşçi üc· 
r eti ııyda vasati 173 liradır. 

Fa'trikanın Sümerspor takı
mı l:u ı:ene bölgede çok kuv
V<?tli ve f::ıyılı bir varlıktır. 

D1$LER KENDİLİGINDEN TEMİZLEME -HEPSİ AYNİ lASTİKDE 

Şehrin dcktrığ:ni fal;Jika te
min etmektedir. Yılda devle
te ödenen urgi mikd:ırı 500 bm 
lır::ıyı gct':rı:f'ktcdir. Fatrikn Hr 
çok sahalarda t;t'hre faJdalı <ıl· 
maktadır. Hru:t:rnc, ~ehirlinin 
istifadcccine :ıçık t:ulundurulmalt 
tadır. Şehirle fabrıka ıır:ısmd> 
ki ~ol parke olarnk mücs~ese
ef' y.:ıptınlmıştır. Fabrikanın 
ı'<'smi bir Hk okulu ' 'e i~çiler 
için okuma yazma kursu vnr
dır. 700 kişilik s;ılonda lıer ak· 
~:ım işçi ve memurlara sinema 

Fııhikanın 30 yataklı b:ısta
nrsinden bı~ka, tir kreşi" dr 
vaırı:!•r. hci k:adı:rJ:ır işe gider
ken çocııkbrını bu lır~c hır.ık 
makUıdırl:u. 

* 
Nazilli Basma Sanayii Mucs

ı~csi ('Ok dirayetli ellerin i 
darcsinde bulunm:ı'kt:ıdır. MU. 
dür Emin Giray, tah!ilini Ame 
ı ikada yapmııı, SJmerl:ıınk U
mum Mildür Muavinliği ve bir
~ok mühim vazifrlerde bulun
mu~: genç ve kıymetli bir ida
recidir. 

Hummah bir geli$me içinde olan 
kazamız : Nazilli 

en.ışı 5 nric1e > 
t ur. işe 5ınııl ihtiynclar dn ka· 
rışlıfına güre kuvvet ihtiyııcı 
11iiyüktUr. İller Bankasındnn is
tikraz yoluyle 600 kilovatlık bir 
:;:ıntxal kurmnğn hazırl:ınıyoruı. 

:Bizde 

. 
Na'Z.İllide bu sene içinde 150 

Good-Ycar'm yeni Supcr . Sure. · Grip'indt' 
riftçilcr az ~manda, çolr iş !!Ören bir traktör 
lastiği kcş!rt'llişlrrdir: Bu !istiğ.in her cins a
razide 5umt çekme kabiliyetin! t:ı:m rıduf;u son 
tecrübelerle sabittir. Kuru veya ~nmurlu ağır 

toprakta en zorlu çalı;ma s;ıhal:ırında Supcr • 
Sare · Grip'ifi esi yoktur. 

M:l!~if, düz, çubuk h:ılindcki d işler toprağa 

derinlemesine nüfuz. eder ve tcpr:ığı sa~lıım bir 
suretle kavrar. Di5lerin, boydan b

0

oya bütün sa· 
tıhlnrı. Duımi çekiş temin edecek kudreti top
raCa yükle bu Ustikler ·ıcın ıorluktan kaçmak 

yottur. Dişler sert bir cisimle '.kar~ılaşınca el!· 
rilmez. 

Omuzlardan taban merkezine doğru geniş
leyen nralıklar !le bu lftstiğin disİeri toprakta 
('mnlyeUe hareket eder. Dişler. açık merkezli 
yani tab:ın ortasında rabıtasız oldu~und:ın ta· 
mur ve toprağın SJk1şmasına mahal kalmnt ve 
dişler topraktan yükselirken di' ıırıılan kendi· 
liğlnden temizlenerek tekrar toprıığa daldığında 
ayni tesirle nüfuz eder. 

İşinize dııha çok yarny:ıcak ııfr traktör lfts· 
til:i daha uzun ve cmniye1li bir ltıstik ömrü. ve 
dllnyonın en zorlu çekme kudretini lstiyors:ınız, 
trııktörlerlnize Good • Yeıır'ın ic:ıd ve tckAmlil 
f?ttirdiği dUz çubuk dişli açık merkezli Super • 
Sure • Grlp traktör lflstiğini takın. 

~rJec1lyedlik 

:Bçlcdlye gelirleri knnunun
d:ıki k:ıynnkl:ır çok Jmırdır. Me 
scıtı tıınıifnt ve tcm.·irattan an
<'.tk 23.000 Jirn elcle ediyoruz. 
l\tnhıılll icnplara göı e takdir 
luıkkını kullanmnk mümkün o1-
:'J:t, gelirler ve imnr imkfınları 
ııcni~lcr. Mc~clli N;ı1füide ylr· 
mi milyonluk pamuk f::ıtılır. 
Kilo bıışına bir kuruş als:ık, 
Jdmscye trı;ir ctmeı. Fakat 200 
bin liralık l:ir yckfın tutar.• 

bin liralık parke k:ıldınmı ya
pılmıstır. Şunu st)yleyeyim iti 
Aydın vilayeti uzun müddet 
yoldan en :riyade mahrum mc
rimlzden biri halinde knlmı~ 
tır. Bilmem, eski Aydın demir· 
yolunun ynptığı bir baskının 

neticesi midir, bütün yollıır Ay 
dm hududunda durmuştur. Çok 
5fikür, y:ıkında yol vaziyeti dü· 
2clecck, bunun Nazillinin inki
şafına y:ırdımı ol:ıcaktır. 

1Super-Sure-G'rip TRAKTÖR LASTiGt 

Bıırııda Baskanın söıünli ke
serek, böyle bir resmin oktrova 
çığırının grri gelmesi ol:ıraf:İnı 
ve ik1ısadi rnnhztırlar do~uracn
~ını ileri sürdüm. Ba:;knn, (ok
h'ov:ı) kdimesinln fcmı bir 1e
~ir bıraktıl\ını söylemekle bcrn
l~r. belediyelere d:ıha geniş 
imkfinl:ır açılması 7.:ırurctinde 
ısrnr etti. Sonra sözline devam 
etU: 

Nazillinin bağlık bir ov:ısı 

vardır. Şarapları bir ı.ım:ınlar 
mefhurdu. A!rodit harabeleri 
bu civardadır. Bunların dv:ınn
da 5imdi nncJk tir, iki küçük 
köy v:ırdır. 

60 sene evvel Nazillinin ye
rinde (Paz.arköy) ndlı bir l:öy 
vardı. ]{aza merkeıi Kestel'dc 
idi. Şimdi Kestel bir köy halin· 
de kalmış, ilkiincc demiryolun: 
dan, sonra :labrikndan hu alan 
Nıı:zilli almış, yürümüstllr. • 

•· - 1023 de nnıı cadde :ıçıldı· ı E r 
ğ1 1.:ıman o zamıınkl Belediye ' ! 

Jtci5i, Belediye mDhrndidne· ı n mes ut 
•İki kağnı birbiı ine dcğmiye-
c:ek clcreccde genls olsun• diye r:, •• •• 
t~limat vrımiş. _nenket mlihen·l 1uunum 

<llaıı 4 finciifle) 

dıs, caddeyi 1'ıraz daha geni 
tutmus da otomobil devrinde 
giiliş, geliş imkanı trmin edile
biliyor. Dugün bliyük istimltık 1 ne kadar iflıh:ır etsı-•ı:z yetin~ 

miyorsunuz. 
~ıorluklnrı ile kaı~ı kar~ıy:ı bu· 
l unuyoru1. Bunlara çare bulun 
:mazım, şclııin gelişmem ancak 
dli senede trmin edilebilir. 
llıılbuki beş sene içinde inlliş.ıf 
imld'ını temin elmeğe ve gelr 
cck nc5illerc iyi bir f"Stt bırak 

m:ığ:ı mecburu:ı:. Vatand:ıs her 
§t')'ın olduğu gibi kalma~ına ra
zı olmuyor. Umran ve terakki 
yansında kendi ~rlırinin iyi bir 
derece almasını istiyor. 

Şimdi mahr.ullcrimiz hlikfıme 
tin ııldıj:'.ı tedt-lrlcr raycrJndc de 
f:erini buluyor. Emck1crimi7J 
t~prağa akıtıyor: ve bol bol mii· 
k!ıfatını alıyoruz Tanrıya 30 yıl 
ewcl olrluğu r,ibl, hıgün ele 
bamdNliyor, :ıynı :zafer SC\ind 
ni du}'uyorum. 

Siikeile çiftçi 
'l;yüp Menderes 

(Kara Efe) 

GOOOJ#iEAR 
G0.0~~YEAR .FABRiKALARI MAMOLATINDAN OLUP 

t - . 

EMSALSiZ ÇEKME KUVVET'i TEMİN EDER. 

A 1D1 N 
" (Başı '1 :ncidc) 

bir edilen yol 5cklini, şehrin 
İçinden tamamiyle kaldırm:ık 
k:mırınd:ıdır. 

Su 
i~leri 

Şehrin; yeni irrne suyunun 
isıılr ve ı;ebcke kurma işi ihnlc 
cı.lilmı~tir. Aydın bugüne kn· 
dar su~uz b!r şdir fi:ıyılırdı. 
nem su kif, vctr,iz; hem de sc· 
beke eki idi. 231 bi nlira is
tıkr.-ız, 2C~ tin Jıra da B:ıkan
h\ı.taıd fond;ın temin <'dilmek 
urctıylc 5f0 l in lira ile AY· 
dının S\J işi artık yoluna girmis 
bulunuyor. 

Bc3 :ıy 7.ar:fınd·a Aydın temlı 
ve bol su}·:ı kavuşmu§ ol:ıcak· 
lır. 

Elektrik 

lliılen ~chrin dcktrik enerji· 
si moforlcrle temin edilıyor. 
P;ıkat bunlann rr.ki oluşu koca 
A)'drn ~chrl içın mJhim bir 
eksiklik tc§kll c·diyordu. Şimdi 

yeni bir hidroelektrik tcs!~:ıtı 

yaptıııhyor. le, ek[iltmeye kon 
mu:ı olup yakında inşaata geçi· 
lcecktir. 

Kanaliza~,yon 

'Birçc'k An:ıdo1u fehirlcrinııe 
olcluru r,ibi Aydında da kam1· 
fü.ac;yon te~i~ntı yoktur. Bu 
miıhim ekriklik, yeni imar ham 
leleri idnde unutulmıımıs ve 
bc-3 yılık belediye programında 
yerlnl alını~tır. 

Belediye, bu i::lrrdcn !b:ışkıı, 
hemen tahakkuk ettirilmek üze 
l'C, hfıl, gazhane ve soğukh:ıvıı 
tc~i~lcrini, raıaj inş:"ilnl, şeh
rin mtıhtcl.if ycrkrind'! hclfıl:ır 
inşa işini C'le ;ılmı~tır. Bunl:ır 
hfı!cn inşa edilmektedir. 

Bu arada Hay\·anpa1.an de
nilen yrr im~r edilerek p:ın:ıyır 
m:ılıalll h:ıline J:ltirilccrk, yeni 
bir belediye binnsı ~nrılacaktır. 

Bütün bunlııra bahra~ Ay
dın şehrini mes'ut bir istikbiıl 
bcklıyor diyc'Lilirlz. 

1ktJs:ıd) gcli~menln y:ınındıı; 

fC'hı in im!lr ve kalkınması, bir
birini tnmamlayan ve gayesi, 
Aydının rrfnhı elan; bir gidiş 

tc§k il et melı t edir. 
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Bir mamure ve· iktısadi refah 
(Ba51 4 üncüde) 

fil halılı: yumurtaı;ıdır. 1"ama
nıiyle d.ıhilen istihUilı: olunur. 
Hususi &ahsa ait dalyandan ay 
rıca yılanbalığı :iiıtihsıl olunur 
ki, bu sene hu d31y:ındıın tı· 
karılan 12 ton miktarındaki 
yılanb:tlığı Hollandaya ihraç e
dilmişti\" 

Zirai 
durum 

On binlere• deltar gl'ni~lıgın 
deki Söke ovasında geniş mik
yasla pamuk ve bun1ıın bJıika 
hırlıı!tı ·t b~klı"r, t•ıtucı, ı.!.b:ım 
\'e keten zeriy.ılı yapılmakla· 
dır. Sôke ovasının hl'mı.-n he
men dbı"llc üçU pamuk teri· 
:,·atına t.ıhsis edılmi11tir. Eki
liş ve istılısal mıktan seneden 
senl'ye artmakta ve ilçenin ik
tısad 1 s:ıh:ıda kalkınmasına li
mit olmaktadır. Geçen seneki 
pamuk reriyalı 230 bin dekor 
mikl.ırında iken 'bu s~n~ki z:t•r· 
riyal 300 bin dekara yaklaş
mııkl.ıdır. Geçen sene a.;garl, 
22 mı.4r~n kilo pamuk istihs.ıl 
olunmuştur. Bu seneki i3lihsn
lin 30 milyon kiloya yukscle· 
ccği l.lhmln olunm.ıktadır. Sö· 
ke ov.ısından geçen Mendl're. 
sin ısll"'· ... ,,.,"r gerek pamuk 
ve gerekse dijll'r m:ıhcıııllcroe 
bir misli artış knvdt'3ilecef!ine 
ve h-.tti •ıı•n,..'.le iki ı'P'ı mı!\. 

sul alınabileceğine 5üphe yok
tur. Sök:ede pamuktıın miıda 
her seııe vıısnti olarak GO bin 
drkor hububJt 6 bin dekar tü
tün, 8 lıin dekar bakliyat, 3 bin 
dekar su~:ım ve 2 bin dekar ke
ten wriyatı yapılır. .Bunlar
dan bışka teytinyağı, incir 
ve meyanbah da başlıca ürün
ler meyanınd3dır. SJkenin yıl
lık z:eytinyattı istihs:ıli ort:ılama 
olarak 2,5 milyon kiloyu bulur. 
İıı<.'ir istih;3Ji 8 yüı tonu getcr. 
7 bin ton mikl!ırınd.ın m:>ya'l 
kökü islıhsal ve imal olunur. 
SoL::C' le ziraat uı>ulll'ri tamı· 
men fenni blr hale girnıiştır. 
J~Jr.ısap.rn; yl'rini trnkl.üre ter· 
ketmistir. Bugün it'in Sukede 
1500 ü mütecaviz traktör mev 
cuttur. Bu mikUır günden gü
ne artmııkUı:lır. Bundan başka 

ilçede mevcut her nevi 7.İrai !
ıat ve m~kinelcr istl.bsalin ar
tışında bUyük rol oynamakta
dır. Marshall Yardımı ile ve
rilen tralı:Uir sayısı 630 u bul
muştur. 

Ziraat Ballkaııl •e Kredi 
K-.pentifleri faali1dl 

Zırıat BankHı ve koopera
tifler çifl(iye geniş mikyasta 
kredi .sağlamaktdır. Ziraat 
Bankası 11>51 yılındı Z milyon 
iki yüı bin lira 'kredi dai&UDll 
ken bu yılki kredi miktarı 4 
milJC)n lirııa yiilı:aelmiftir. A1-
rıea Ziraat Clab110tn 1951 ıle 
Mıralıall dıheli 1a11ttJ1 1•rdım 
IS 1üıı bin lirı cinrındı iken 
IMı miktar hu .seae !tir milJM 
iki Ji.iıı ·itin liraıı cıkarılmlfl.H'. 
İlce M&ceaıi•cle diri Tınm K:re 
4i4i ICMperatifi •ardır. Bun
ların •rtak ıar1at ıu ·İkeR hu 
aene not e balit .a-u1tur. a.. 
k...-eratinerln cetitli _.ul
ler icln clatıtltlt krMi mikta
rı 1151 4e l mil,.a • bıin 
lira iken bu .teae Z -,.. 581 
hin lira1a ;ritael..qtir. Ticari 
kredi 1 mu,... lira,. kl•u• 
tur. 

~ftl.irs.&11 

1509 . .rtatı •ark. Ortıkla
rmclan mü1N1aa etuti paaa.lk 
Ye ·iacir 41lalu4ilinü ler'ttat pi. 
)'Haıı aneter. llülta,aa Mi
lea l:oo.-eraW .fawitaa.da cır 
cııt.fttr. ·Pttee htiltıt" n•'tidl&
relı: aat.tır. «MPtt.til 1Q62 ~
lında-G,li .;ı,_ kh ,. .... •il 

diyarı: Söke. 
lı3yaa ve satış etmiştir . .Bugün 
ko;ıperatif tırtır fJbrıkıısı ihti· 
yııc1 kifi C·~lme1ıP,ı içın tn~
cut tıkrık nym · bir mi;line 
cıkarılmık ur.ere tc~!.ıbthlere 
gıri~ilmiştir. Satış koop~r.;UCi 
ayrıca bir iplik fnbrik3sı te
shi için hnırlıklar.ı b:ı;,bmı,. 
tır .Ortaklarınd.ın temin ettiı;i 
% 3 ler ve ihrıst eJeceği his· 
se senetleriyle liltumlu fiR!lns
manı temin e:1~cek ve 1053 de 
fııbrıkanın tesisin~ başlıyac.:ık· 
tır. 

Toprak teni 
işleri 

Toı)raklanıJırm3 Kanununa 
g\iro topr.ıksız ve aı: topraklı 
çlf~ilere toılrak dağıtma isi 
devam ctmektc::lir. 4 numaralı 
toprak te~i komisyonu bir yıl. 
dır calışmnlarına devam etmek 
tedir. Şimdiye kadar ıos çiftçi 
ailesine 2307 dönüm toprak da· 
ğıtılmış ve tapuları verilmiştir. 
Bugünlerde yeniden 6 köyün 
800 çıflçi ailcsıne 159D4 dönüm 
miktarındıki araz.inin dağıtımı 
na başlanacaktı!":' B1ylcce hir 
yıl it'inde 914 çiftçi alle.;ine 
18211 di.inüm miktarınj;ı araz.i 
dağıtılmış olacaktır, 

ıt"in tıyatro. agora, m 
sJlonu, belediye ve h1m1m 
gibi tesisleri muhafıu edılmiş 
durumdadır. Didiın harıbe.>i ise 
baılıca bir mibettır. Bu mi 
bet Apoll )n m~bedl adı ile ml 
rılftıır. Slizil geçen harabel&
rin kıymetli parı;aları hafriyat 
sırasında gitlice Alman müz:e
lerine nakledilmiştir. ilçe böl· 
gesinde yeri malılm olup da 
henüı hafriyatı yapılmıyan ve 
Milu.>, Teba ve Herakliyı (He
ralı:liyo:; Lakmos) adlarını ta
şıyan tarihi şehirler mevcuttur. 
Mevcut harabelere her türlil 
molörlü ves1itle gidip gelmek 
mümkündür, 
Yollar 

İlçede iki senedir geniş bir 
yol l.ıalıii!ti vardır. 

A - Yıllardır y.ıpılııınıyan 
Sô~e-BJğarası bucaiı yolu ö
nemle ele alınmıştır. fos.ıat de 
vaoı etml"ktedir. Kış mev.o.mi-

Sağlık ve temizlik 
isleri 

Kasah:ıdı h.ılih:ıı:ırda 10 ya. 
taktı bir dispanser, hukOm:?t, 
beledıye ve sıtma &1vas dok
torları; biri dahili ye mütehas
sısı olmak üt~re 6 serbe;t d:ık 
tor, 2 diş doktoru, 2 bclE.-diyc 
eb:>sl. 2 ecuh:m'! varJır. Av
nca m:ıhalli halktn yardım ve 
bağışlariyl~ yaptırılan blıyük 
ve güz:"! bir hastahJne lıiıusı 
vardır ki, haı.tahane eylOl ayı 
iı:inde faalıyete gerecektir. Sö. 
ke hal:Cı büyük bir s;ıbır:mlıkla 
hastahlnenin açılma:ıını lıeklc
mektedır 

• ne kadar bitirilerek seyris('fcore 
a~ılnu' olacaktır. Bu yol için 
yeniden 2 yüz bin liralık hU· 
klınıet yardımı g:-lmi~tir. 

So.iyal ve Turistik 
Teiisler 

Kaiabada halihıu:ırda 8 otel, 
5 han. içkili iı;kisız. 10 lokanUı, 
2 guino. bir şehır kulübü, 33 
kahvehane, 20 fırın. 2 kapalı 
ve üç yu.,tık ıinema, 6 cami 
vardır. Yeniden büyük ve m~ 
dem bir ainemı binası ile 60 
odalı turlatik bir otel inpaına 
bqtanm..jlır. Sökede halıhuır
da teniı irnir faaliyeti gine 
cırpmaktadll'. Bugün itin ~. 
cltiili•, matıu.. oteı tiltı 1'kfi 
mlteca•lz .iqut de.am etmek
tedir. 

TMiW 
·l!llelier 

Site bitgeai"4e nlı:tb-le haf 
riJlltt Japılank t...-.1ı: üıeriııe 
C*arll11tıı &lan liç ınefhur ha· 
nlle •ardır. Ruıtlırdaıı Priyen 
luırHe.i .kualt.ıtdan 15 kilontet. 
re uuktiı, llilet harabesi 35 
•e Dillim harabe.si ise 50 kilo
metre uulı:hktadır. 

l,..t,eeıer .tarafuıdaa kunıl 
mq elan bu lf!hirlere ait ilk 
araP.rmılır 1"2 de baflamıt
br. tık defa Şart Tetaire lldın
dalı:i Frauu Alim luırallelerin 
btdunAluklan Jttleri teebit et. 
miı "" ım de laıilwec ıe
lerek •arneler.la ...,.jlannı 
J'llNDIJ(arclır. U. llM IOlll'I da 
lteJaelıllilel lillreti hai& ltulu. 
İlaa Ahaaa lll'Ofeeiril Veıpnt 
•e ınaW.i llırtia Şeı4e ıe
leret ilet- le luraberi lıafn,,.t-. 
la ~u ~r,,..la mtrT•f 
fak .ı ... ,ıw. 

B - Gerek Mılh \'C gere:<
sc Sö;cC' için iktısJJi ve ticari 

i bulım1n ve bllh.ıs 
sa S J'~e ova ,mın ve kıs ayla· 
rında ilçv ile muvn.sal.hı k.?iİ-
1:.-n ov .ı ko)·lerln:n hea>s.ni ilce 
merıec,in~ bJ~lıy1cak olan ve 
bir ka;;mın:ı gq·en yıl icin:I~ 
ba5lJn.ın Söke -Mıl:ı.s y~tunun 
bu yıl içinle d~ inş:ulınn de
vam olunacJktır. 

C - K!;)y yollan: İlçe bölJe
sindl'ki k:.ıy yollnrının pilin ve 
program dahilinde inşutJ de
vam olunmaktadır. Şimdiye ka· 
dar birçok köy yollarının ona
rımı i'Ji tamamlanmıştır. Bir 
kısmının acılmasına, onarımına 
devam olunmaktadır. 1952 yılı 
sonuna kadar en aşıığ 15 köyün 
yolu açılmış genişlemiş ve ona 
rı!mıs olacaktır Hükumetçe vi 
tuyete yııı•lbn yardımdan S1i
keye 0000 lira tahsis edilmiştir. 

Kiiy icme 
liUllM'I 

Btı ış de bir precrema bağ. 
lanmı~tr. Şimdi.re kadar 8 lı:() 
yün ~111e MJU işi halle4ilınit
tir. Bu köylerin bazılarına yeRi 

.. 

au ,c~irilmi3, baz:ılarının su yol 
ları demir boru veyahut bı>t'ln 
bü7.ler i;ine alınmıoitır. Bu yıl 

ı kıdar dı ayrıc1 8 ~\>y
den baıılarımn su yollan aynı 
şekilde yeniJt!n y.:ıpılJc.ık N 

W.z:ılarına yeniden i~me suy ..l 
getirilmı.s olacıktır. 

BelNliye 
işleri 

Bel~iyenin bugünkll gl'liri; 
belediye hizmetlerini karşılıya 
c.ık durumdadır. 1952 bülte;f. 
ne göre ı:ellr yekunu 317 bin 
lira ve belediye işletmelerinin 
geliri i.~e 100 bin liradır. Şu 
vaziyete cöre kas.ıb1 b<-lediy.:-si 
507 hin lira tutarındaki bir bUt 
çe ile ç1lışmaktadır. 

fçme suyu 
durumu 

İcme s1Jyu be;ı lı:ilometr~ me 
SJfe:fon çelik boruhrlı kan
bay:ı CrlmektNlir. Tl'.:ıiut 1926 
yılında fenni projesine uygun 
olarak yapılmı$lır. KasalıJda 
halihazırdsı 48 çeşme. 54 )'an· 

gııı muslu~u vardır. Abone Sl· 

yası 11.27 dir. İçme suyunun bu 
günkü ihtiyacı knrşılıyamadığı 
götönUnde tutularok 7 kilomet 
re mesafedeki Pasa ve Kayas 
sularının da şehre getirilmesi 
belediyece 13:1 bin lirayJ iha· 
le edilmis olup t~;,isata IJJ;shn· 
ını;tır. 

F.lektrik 
işleri 

Sö:'te e!~ktrik şebekP·.i g.ttik 
tC g;.-ni ~lE'm~'dPJir. 1!}'11 y.lın:ı 
k&d!lr 260 beygirlik t!ıkafl!ı t:ı· 
lıştr..3l<tıı olan santral bu yıl 
içinde yeniden miıb:ıya:ı edil('n 
2W beygirlik gruplıı takviye o
lunarak 500 beygirlik bir t.ika· 
h yük.i::~ltilmlştir. Bugünkü c
l('ktrik abone sayı;ı 1403 i bul
muştur. Bu=ün iı;in elektrikle 
t:ılı:;:ın kü~ük sanayi 25 i aş
m:ıkladır. Kasab:mın büyük bir 
kalkınm:ı seyri takip etmesi 
dolııyısiyle önümüzdeki seneler 
de bugünkü elektrik santralının 
:ihtiyacı karşılnyamıyac:ığı dU· 
şümilerek elektrik takatının ar 
tırılması çareleri araştırılm!lk· 
tadır. J.fevcut linyit :kömuıiin
den istifade edilmek suretiyle 
3000 beygir tlikatıntb buhar 
santralı (Termik santral) lı:u· 
rulahilmesi icln beledi,ett ge
rekli teşebhü61ere girişilmi8 ve 
'bunun ,için bk proje hazırlatJI. 
mıştır. Bu· pf'Ojeye ,ıöre buhar 
saaU'ah 7S.· bin llra,a mal 
ctılacaktır 

~a •e•'*' Baita.eiil /" 

Diler ltele4iye 
&eeüleri 

Kasabada 1934 yılındı iniA 
edilen bir Ceıınl mezbaha Ye Jte 
ni bir ıuhıne binası vardır. Bo 
lediyece 100 bin lira değerin
de modern bir hal binası yap
tırılmaktadır. 

Milli Eğitim 
durumu 

Yapılan sayımı ğüre il('e 
b&lgesindc okuma tağındaki ('O 

euk sayısı 6:i43 tür. Bunlar
dan lll!JG sı kanba mcrkezin
dl', 3307 si okulu bulunan kiiy
lerde, 1056 si de okulu bulun• 
m:tyan köylerdedir. Bu mikt:ır
darı 051 inin ilk okulu lıilir
diğı 1377 adodinin kasaba mer
kez:i okullarına ve 2416' sının 
ise köy okullarına devam et
mekte olduğu ve ıu vaz:iyete 
göre ilce merkezinde okuma 
çağında olan 6543 çocuktan oku 
ma mecburiyetinden kurtulmuş 
ve okutulmakta olan 6740 adP,di 
çıkıırılırs.1 1033 ünün okutula· 
madığı Ye hu miktardan 1050 
sinin okulu hulunmıyan köyler
de olduğu kaydm tcsbit edil
miştir, 

Okullara devam ni:ıbeti '% 
99,5 raddesindedir. 1951-195Z 
ders yılı devresinde kasal1:t 
merketl okullarından 160 ve 
köy okullarınd1n 200 olmak Ü• 
:ı:ere cem'an 360 öğrenci; okul· 
dan mezun olmuşt•Jr. tıç~ mı>r
ke!lndc uç ilk okul ve bir ille 
o'cul şubesi olmak ilz:ere diirt 
ilk okul hinn;ı v.ıroır. Ve fakat 
bu okullar ihtiyacı karşılayama 
maklldır. Bu z:ırlırct gozönünde 
tu~ulduau için 1052 yılı içinde 
bir ili:: okul bin~sının dahıı in· 
ş:ısı k:ırorhştırılmış ve gerekli 
h l!:ırlıklııra lı:ı~lanmıştır. 

Sö!::~de ayrıca bir orta ol::ul 
ve lıir de Akş:.ım Kıı S:ınat O
ltulu vardır. 
Akşam Kıı SJMt Oktıllı mu

hite çok faydalı olmaktadır. Bıı 
itibarla bu okula; gittikçe rağ
bet artmaktadır. Bu yılki öğren 
Cİ SJYL'il 130 duı-. 

t~kıin 
i~leri 

llulgarislan göçmenlerinden 
Sökeye 168 göemen aile:;i ter 
tip etlilnıi&tir. Bunlard1n ·148 
aile.ı;I tiftı;i, 20 si SJn:ıtkirdır. 
674 nüfustan ibaret bulun!ln bu 
ailelerin iskan işleri tıımamlım
mıştır. Hepsi de kendilerini t;e 
çindirir bir h:ıle gelmiştir. Şiın 
diye ltrıdıır U köyde 103 g1'ç
men evi yapılmıştır. 
Gı>Çmen ailelerinin ekserisi

ne toprak, tohumluk: buğd:ıy. 

donatım ve işletme kredi.it ·~ 
rilınek: 5uretiyle mü~tahsil clu
rumı ge(idlnıittir. 

11 a.atlı:ir •ilesine ele 8500 
lira tutarında ticari kredi aat
lanmıftır. 

I 

, 
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Avdın,ın tarihçesi 
Garbi Anadolu'nun Bı.iyülc 

Menderes o~aaındı kendi 
adını taşıyan vil~yetin merkezi 
olan Aydınıu c.<iki atlı Tralleis
dir. Ne zııman ve lı:imin tara
fmdan tesis edıldiği katiyctle 
malUm değildir. Kadim devir
lerdeki Tralleis, ProCcsör Dar
kot'a gllre, &inıdiki gibi ovada 
değil ovaya ve yollara dik ya· 
ınaçhrln hflkim, elnfında derin 
vadilerle ayrılmış dört köşeli 
bir düzlük U:ı:erlnde yerleşmiş 
bulunuyordu. Arazi.c;inin müm
bit ve mahsuldar olmıısı, Mile· · 
tos ve Efe.sos limanları ile iç 
kısımları arasında bir transıt 
yeri bul!ınınası şehrin inkişa. 
tındı mühim bir rol oynımı5tı. 

Rom1lılıır ve Biuınslılar uı
manındıı Tralleis'in tarihi SC'Y· 
rine dair sarih lıir mıılümata 
sahip değilsek de mamur ve 
zı:>ngin bir i<'hir olarak zikredil
diğini biliyoruz. 

YAZAN r 

Feridun Fazd 
TOLBENTÇI 

• met Bey, Yakup Beyin Subaşısı 
idi. Mehmet Beyle tesrikl me
sai eden Sasa Bey, frenklere 
karşı birçok uferler kar.anmış 
ve şehirler fethetmişti. Fakat 
iki Beyin bilihare araları ıı;ıl
mış. galebe Aydınoğlu Mehmet 
Beyde kalarak yeni bir Beylik 
kurulmuştur. 

Profesör Yın:ınç'a göre, f, 
tjhten sonra GüzelhiSJr adını a
lan şehre Mehmet Beyin aile 
ve belki de soy ismine nlabetıe 
Aydın Güzelhislrı adı verilmi1-
tir. 

Anadoluyu bir bayrak altında 

ti haline getirilmif, lzmir, Sa 
ruhan ve Menteşe sancakları d 
buraya b:ığlanmıştı. 1850 yılın 
da viliiyet merkerJ fzmire nak 
!edilmiş ise de vil4yetin adı yi 
ne Aydın olarak blmıştı. 

Birinci Cihan Harbinin niha 

Büyük Selçuk hükumdarı Al-
. parslanın 26 Ağustos 1071 

toplamak isteyen dördüncU 
Osm1nlı Padişahı Sultan Yıldı· 
nm Bayezit, Karamanoğııllan· 

nın teşvikiyle kendi aleyhinde 
itliCak ettiklerini haber aldığı 
Aydınoğlu İsa Bey üzerine yü
rilmüş. ve mulıarehesiı olarak 
Aydınoğulları topraklarını iş
gal eylemiştir. fs1 .Beyin kızı 
Hafsa HJlunu da nikahla almış· 
tır. 

yetinde Mondros mUtarek 
namesini diledikleri gibi lı:end 
nı.ınfutlerine göre tefsir ed 
galip devletler 15 Mayıs 191 
da Yunan orousunu İımire (1 

kartmışlardı. 27 Mayısta AyjJını 
da düiman işgaline girmişti. E 
feler diyarı Aydın ve havalis 
lsliliya boyun eğmemişti. Mil! 
müfreteler 16 Haziranda düsm 
na karşı çıkmışlar ve 27 Hazl 
randa şdırt kuş:ıtmışl3r, 28 Ha 
zir:ınd;a kanlı bir mücadeley 
başlıımışl:ıroı. Yunan kumandı 
nı kaymakam Shinas. işgal kuv 
veUcri kum:ındını Gen~ral Ni 
dere çektiği telgrafta. •Musa 
demeler tevessü ederek hakik' 
hir harp sahnesi halini aldı. Sa 
al yirmiye kadar kuvvetli düş 
man grupları her taraftan şeh 
rl kuşatmağa başladılar. Kuv 
veUerlınin kiıffe~ini harbe sok 
tum. Acele takviye gönderiniz• 
diyordu. Shinas'ın kuvvetli düş 
m:ın grupları dediği bir avu 
kahramandı. 28 Hıız.iran s:ıva 
şınd~ Türk 'kadınları hamaset 
dolu hareketleri ile milli müf 
rez.elerde vuruşan erkeklen 
büsbütün coşturmuştu. Kadın 
laroan bir kısmı ateş hattına 
girerek düşmıın1 saldırıyor, di 
ğerlerl c:ırpış:ın kocalarına, co 
cukl.:ırın:ı ve yavultlularıru su 
ve yiyecek taşıyordu. İhtıya 
nineler evlerinin pencerelerin 
den, d:ımlarınd:ın düşm:m üze 
rine tüCek oteşi açı)·orlardı. Yu 
n:ın kumand<ını Shinas ikinci 
telgr:ıfındıı ·Türk C\1lerinden' 
üzerimize ateş cdilıyor• diyor 
du. 

, 

de Romaııos Diyojenis kum:ın
dasınd:ıki Biuıns ordusunu ııe· 
rişan ederek ordularını B.ılt A· 
nadolu fethine yolladığı r.aman 
diğer şehirler ,gibi Aydın da 
Türklerin eline geı;miştir. 1096 
da ba;ılayıp 1097 Mayısında A· 
nadoiuya intikal eden birinci 
haçlıhr seferinde Sultan Birin
ci Kılıncarslan'ın Eski&elıir 
savaGında mağlüp olmasından 
bir müddet sonra Aydın d1 eli· 
miz:den çıkmıştır. Türklerle Bf. 
:ıanslılar arasında iki defa el 
değiştiren Aydın, Selçuk Sulta
nı Üçüncü Gıyasettin Keyhüs
rev zaın:ınında 1280 de s:ılıil b<.'
yi Emir Ml'nteşe tarı:ıCından ka
ti ol uok fl•thedilmistir. 

5eıçuk dc-vletinin inkıraza yüı 
tuttuğu devirlerde merk".'zi 

Kütahy~da bulun.m Gerıniyaı>o 
ğulları B"yliği, Garbi An:ıdol!t· 
da kuvvetli bir varlık haline 
gl'lmisti. Batı Anadolu s:ıhılle
rind<'ki fütuhatı ile şöhret bu· 
bn Emir Menteşe'nin d .Jm:ıdı 
Sas:ı B:"y, frenklt-re karşı d1ha 
kırvvetlı bir mUcadell'}'C atıl
m:ık i-;in Gı:>rmiyıın hi.ikümdan 
.Birinci Yakup Ileye mUrac:ıat 
ederek yaroım talebinde bulun
muştu. Bu talebi ~mnuniyetle 
karşılay.ın Yakup Rey, kendi 
J:umandanlllrından Aydınoıııu 
Mehmet Beyi bir miktar lruv· 
vetle oraya yollanuştı. 

Menakibülarifin'e göre Meh· 

1402 de cereyan t'den Ankara 
meydan muharebesinden sonra 
Sultan Yıldırım Bayer.idin Tİ· 
ınurlenge m3ğlılp ve esir olma
sını mUteaktp Anadolu Beylik
leri arazisi eski sahiplerine İll· 
de edildiği zam:ın Aydın da 
Osmanlıların elinden çıkmış iı;e 
de Sultan İkinci Murat tarafın· 
dan 1426 da ikinci def:ı 'fefhe
d ilmis ve Anldolu eyaletine 
lı:ıgh bir s:ıncak merkez:! olmuş
tur. 

Aydınoğu~ları rnert:ederini 
.Birgi, Iunir ve d:ılıa S()nra 

Ay:ısluğ'da kurmuı oldukl!ırı i· 
cin Aydın bu devirlerde fazla 
bir inkiş:ıf kaydedememiş . fa· 
kat Osmanlı dl'vletine ilhak e
dildikten sonra mfihim bit· mer 
kez: h ıline gelmiştir. On yedin· 
ci yUı:yılın ikinci yansında AY· 
dını ziyaret eden Evliya Çele
bi, burasının zirai nıah.iulleri 
bakımından pek ileride oldutu
nu ve yirmi altı çeşit mahsul 
ycti$tiroiğinl seyahltnamesinde 
yaz:ar. 
Aydın 1811 senesi teşkilatın· 

dıı aynı addaki eyaletin merkc· 

~ 

~WreMll 

yunınlılar 30 Haı:irand1 Aydı 
nı l<ıhliyl'.' etm:.-k rorund 

kalmışlardı DJşmıın bi!Uhırı 
hüyük km,.-et 1erle gcl('rek A)' 
dını t:-':rar işgal etmiştir. Bi.l 
kum:ındanlık me)·Jnn muh:ıre 
bestnd"'n sonra büyUk Mustııf 
Kemal'in ·Orduhr ilk hedefini 
Akdeniroir, ileri· emrini alan. 
muı:.1CfC'r Türk orduları, 7 Ey 
lıil 1922 de güzel Aydını kur 
tarmışlardır. 

işgal sıralannda sehir yan 
rnış, yıkılmış, (akat kahrama 
Aydınlı müstevliye boyun eğ 
memiştir. 

1 

Aydın'da Bayındırlık 

faaliyeti 
Aycfınd1 bayındırlık fa:ıliye-

tine hüyük bir hıt veril
miştir. Gerek hükOmetin yar
dımı, gerekse vilayet bülçesın
den ayrılan tahsls:ıtlarla yeni
den birçok işlerin yapılmasın:ı 
başlandığı cibi şimdiye kadar 
da bilhassa köy yolları, köy iç
me suları ve iıııa:ıt, tamiratta 
mühim adımlar atılmıştır 

luna bağlanmıştır. 
Köşk - Başçayır - Konn 

yolu m:ıhalli halkın (alışmaları 
na yardım olmak (izt>re 15 bin 
lira verilmi5 ve yol motörHI 
vasıtaların gecişine müsait hl· 
le getiirlmlşllr 

Köy irme 
sulan 

Bunlara, belediyenin de giriş 1951 yılında bakanlıkt'ı Uy 
tiği harek~t ve yenilikleri illvc iı;me sularına yardım tahsisatı 
~cek olursak;Aydının cehresi glinderildilH uman vil~etin 
bfr sene sonra bambaşka bir hiç bir dairesinde köy itme 
şekil alac.ık demektir. Hakika· suları hakkında mnbut bir bil 
ten Aydım şlmrli görenlt-r, gi. gi bulunm1dığından köyleıin iç 
ri;1ilen imSr fııJliyeti nelieel<'n· me su durumllrı tetkik ve tes-
diği nman gelecek yıl tanımak bit edilmiş ve villiyetln 456 
ta güçlük çc-kecekh.-rdir köyUnden 24{) köyün suyunun 

R:ıyıııdırlık Müdi.lrlüğünUn yeter miktard1 oldugu, 135 kö-
mevz.uuna giren işlerden yapı. yün suyunun ihtiyaca yetmedi· 
lan ve yapılmakla olan işler ği. 81 köyün de hiç uyu bu
şunlardır: lunm'ldığı ll'shit edilmiştir. Ay 

Lisenin sınıf ve Ullıoratuvar nı yıl balcnnlığın verdiği 111.800 
binası ikmal inş.ıatı (225,000 liraya; mahallt yardımlar da ek 
LU, Koçarlı ortaokul inşaatı lenerek 37 köyUn içme su işi· 
(51.177 1.1.), Dol!umevl ek pa ne başllnmış, bunlardan 2Z &İ· 
viyonu inşaatı (120.000 I.i.). nin suyu köye gelil'ilerek köy. 
Memleket Jla.cıtancsi verem pa ler temiz içme suyuna kavuş
viyonu inş:ııtı (267.000 ı.u. Ay muştur. 15 köyUn su işi de 952 
dın hükümet konağı tamiratı yılında ikmal edilecektir. 
(112 123 J,I ). İncirliova hükQ. 1952 yılında h:ıknnlıktan veri 
met kon:ığı tamiratı (8.000 .1.L), len 170 bin lir.ılık yardım ö
Çine hükümet konağı tlmiratı deneğine m:ıhalli yardımlar da 
(3.763 isi .), Koı;1rlı adliye bi· ckl:-nerek, suyu yl'niden geti· 
nası tlimiratı (4 651 Li.), Boz.. rilecek ve ıslah edilecek olıın 
doğan hiıkümet kona~ı elektrik kôyler için 31.000 metre de
tesisatı ve tAmiratı (4.155 J,i.). mir boru alımı işi eksiltmeye 

Aydınd:ı herkesi üzen ve bi· konmuştur. lhıruların gelmesiy 
ran evvel hal çıırt>si bulunması le derhal insaala b:ışlanacak ve 
istenen bir mesele var: Cez:ıevl, beş sene vrftncLı bütün köyle· 
ıehrin ortıısındm; okulların hu- rin icme sulorı ikmal ve ıslah 
lunduğu muhittedir. nun!l mu- edilmiş olacaktır. 
kabil F.rkek Srnat gnstitüsil \'iliyet ve 
Pın.ırb !ŞI dcnl'n tepenin listüıı Köy yollan 
de, çıkılm.ısı güç bir yerdedir. 1951 yılında vit:ıyct ve köy 
Vnli I>iliver Argunun is:ıhelii yolları için BIO 053 lirıı sarCe· 
guriı~U ile lıu m!'scle de bnllc· dılmistir. Bunun 115 553 lirası 
dilmek iiu>redir. vitay:-t hütct-sinden, 299,000 li 

Cezaevi Pınarbaşı ü.cıtfinde ye rnsı İll~r D:ınkasınd.ın, 150.000 
nl yapılacak bir bin:.ıy:ı n.ıkle· lirası bııkanlıl!ın 1950 yardımın 
dilert'k şl'hird:.-n çıkarılac:ık, es dan. 2:>4 000 lir:ısı da bakanlı· 
ki hiM d.ı okul h~line (;~liri· ğın 1951 yardımından temin 
lee<>ktir. Yeni cez:aevinin pro- edilmiştir. 
jcleri hımrlıınmıştır, ins:ıata Aynı yıl lçindl' ilcmıil edilen 
bu yıl lıaşhn:ıcıktır. kiiy yollıırı (muhtelif köp. 

Ayrıc:ı yeni hir Kız: S'.m1t rülerle birlfüte) şunlardır: 
6nstitüsU bin1 inşaatı da eksilt- Aydın - Isıldı - Osm3n· 
meye konmuştur. bük; Aydın - imnmkliy. Boz:-
Aydın - Söke - Çine ve doğan - Kavaklıdere; Bo~G

Naıillide teknik z:iraat istasyon l!an - lneholu; Nıı:ıilli - Öite
ları ve tesisleri inşası da karar miş; Kuyucak - Sarıcacıva; fü. 
altma alınmış hu yıl inşaata lavıızlar - lncealnn; Kuyucak 
haşlanmak üzere ıırojeler ha- - ÇiCUik; Kıırucasu - Tavas; 
:z:ırlanmıııtır. Karacasu - Gcyre; Koçııı1ı -

• Mazın; Germencik - M9ralı: 
v.~ıi~~t yellan •e Germencik - Balal(ık; Cine -
kepru '•tut& Dereli; Çine - Gölcük; Cifle -
Bakanlık yardımı ile 1952 yı OuUuoluk; Çine - Yenik~~ 

landı ele alınmış ()lan işler şun- Sultanhisar - Malkaç; NarAlli 
!ardır: - Toygar; Kuyumcular - ICo 

- . çak; Aydın - Çe&tepe - Bal-
Sike - .Batar~ııı yolunda takCiy; Aydın _ Papıyaylaın; 
~ metrelılı: teıvıye. • Kl>şlı:. 

Çine - Karpu'Elu 1olunda 3 A d Değemlıi: Dalıma -
kilometrelik betonarma Çaltı Y ın - • 

menfer.i. 1 
İllclrliova - KO(arlı y@lunda 

!+540 kilometre atabUir.e yol. 
BoaclGtan - ~Kaır.andere rotun 

da 1 t-M kill)llletf'elik stabili· 
rıe. 

Yazwlı - rirlibey y.au kıal
dırım inşaatının ikmali. 

Bor.d&ğıtn - Kazandere YO· 
ltuMlı bei adet ltirgir bina. 1 

Sike - BıJerası yolu 3+379 
uncu kilcmıetrede bir betonaat
me köprü. 

Naulti - Ödemiı yolu tap. 
nlı: 'leı;viye.ı;l (iknıll edilmiş
tir>. 

KM-acasw - Geyre - Tavas 
1ohındı Küı;ük D:Htdalas köprü 
sü ( iteMuıı e4itmelı: iii.eretlir). 

Bozdoğan - Kar.andere -
MuJla 1<Nundı 12 kilometttlik 
;kumın les•iy~. (Bu yol da 
ikmll ·edilmittir.) 

Genneacik - Alagüllü ılıca 
lan )'el!Hlua teniyesi. 

Cermeacik lı:if ~Hırtoa Jar• 
~- Mıı4a.Ui rıar<llmla kiJ4ecin 
,..._ 8ı1Wdar - iar•Jkir ı• 

Aychn'da 
Oteller 
Aydmda turist oteli aa71hıca1t 

mükemmeliyetle Gtetter,..ac 
tur. Mevcut S-10 otel lcfft'e: 
'1Mr1ı:~ı temizlik ve hnfer •M
kıınından birinci ıınıf atl4edi
lir. 
Şükran, Ankara .Pall8, Zafer 

otelleri bu arada uyıhıt.iitr, 
otellerde tek 111.Alı.lı e41alar 

lbulmat kabildir. 
ffyıu&I han1•lu CMlı ,.wur. 

Tek edıların fiyatı !li8, miil>e
a<Jıiet yataklı odaların f11.W .ıto 
He IQO 'kuruı ıru;uıd ..... 

Otelcilik sınıyilnia iilkiıe .. 
~ laetdiz ıtılmıı reHll ırere 

-.auaı Wr adım da 1Cf\W.:. 



' 

Söke, llü.>ük Menderes o\"a· 
sının b:ıtı ve ;,~:ığı bölümü· 

nün kuzey kenaı·ında, Samsun 
dağının doğusunun geçit n~-
2ındadır. Afyon - Aydın - lz 
mir dcmiryolund:m ayrılan 20 
kilometre kndar uzunluktnki 
tıir lıol ile demiryolu şebckc-
inc .bağlıdır. Her gün munt:ı· 

z.ım tren seferleri vardır. Ay· 
1ıca Kuş:ıdası - Sel1:ıık ve Tor 
b:ılı Uzcrlndrn geı:en nıunta· 
um bir 50şe yolu ile İ7mirc, 
diğer munlaz.ım bir şose ile de 
Orl.ıklara bağlıdır. Kasaba ile 
bmlr :ırasında her gün belirli 
tarlMerinc gi\rc işle~en oto· 
ihilslcr vardır. 

Kasab:ının dcniıden .>·üksck
Jlği 33 mctrellir. 

Söke, üç bucak mcrke.ıiyle 
43 muhtarlıktan mürekkeptir. 
ilçenin 1950 sayımına göre ge
nel nühısu 41ri35 ise de bugün 
liU nüfusu 45 bini nşmaktndır. 
Kasnba mcrkc1İnde ü mahalle 
ve 3200 hane \·ardır. 

Ticari n iktisadi 
·11unım 

Kasabanın iktıs<ıdi hayatının 
b:ı,ııca mesnetleri pamuk, zcy
Un, hububat, balrliyat, tütün, 
incir ve susnmdır. Miy:ınkBkü 
de önemli tirünlcrdcn ve gelir 
Jı~yn:ıkl:ırındnndır. 

1 Xasaba merkezinde G ndet 
p:ımuk ı;ırçır fabrikası, 2 zey. 
finy:ığı fabrikası ve 85-90 se-
11cdenlıeri f:ınliyclte bulunan 
ve Amerikan Pcrbes SirkcU 
tarafından i~etilen bir mly:ın· 
balı fabrikası, 1 pulluk ve zira. 
ııt Lletlerl fabrikası ve 5 un 
degirmcni vardır. Bunlardnn 
ılJaşka torna, freze teıglthlari)'· 
Jc ve clektrlk lrnynaklariylc mll 
<!clılıcz 7 ndct ıinı~t GlcUerl 
tflmlr atelyeleri Jne\'Cuttur. AY· 
rıca tiiylcrdc muhtelif :zeytin-

sfüm - Şehir ol:ırat \ 'C iktısaden bllyük bir kalkıııına göstuen Söke 
büyük kazasıdır . . Söl\tnin umumi gör~nil5ü. 

)'nfıı VC' talısir hant>lrrl mev- ne mllddl'lle mülf<'Zimlere llın 
cutlur. Sökcde bir .Ziraat Dan- le edillnek suretiyle i5letillr. 
kası ve bir Garanti Bankası &u- Bu dalyanlard:ın hcmcıı her 
besi vardır. Jlnrt:ı pazarı tar- cins balık çıkar. Çıkan balıklar 
ııamb:ı gUnlcri kurulur. Her se- kısmcıı Yun:ınlsh•na ihrnç edi· 
ne cylOl ayı içinde, sekiz gün lir, kısmen de m:ıhııllcn istih· 
miiddctlc hayvan ve cmtl:ı pa. l:'ık olunur Hıı:ıint'yc ııit dal· 
nayırı .:ıçılır. ilr""; .. nlrıtf'V:ıkıt yanl:ırın bir yıllık Mihsal mik 
ilıUyııcını luırşıl:ıyan ve hususi tarı 60--80 tondur. Hususi şah 
şahıslar tar:ılından isletilen bir s:ı ait dalyuııııı bir yıllık kapasi 
linyit kijmürü işletmesi \'ar- tesl .ise 100-300 tondur. Bu· 
dır. nun da kısmı ftzamisl Yunnnis

Dalyanlar: 

Sölıcde de,ıcıe aıl Karln:ı, 
Dcrinl.'lil v~ı. .. ~:ıv1t ve &·lnıc 
adlarl}'le maruf dört dalyarı 
vardır. A.>·rıc:ı Bafa gôlfi · ile 
J.fendercs nt'hri :ırasında Sa· 
krıburııu adı ilr. :ını1an lıususi 
sahsa ııit bir dıı1yan mıweuttur. 
Devlete ııit d:ıly:mlar llçer se-

tana ihraç edilir, bir kısmı da 
mahnllcn istihllık olunur. Dev
J.ctC' :ıit dal~anlardan ı.rnede 
500-1500 kilo. hususi sahsa 
nit d=ılyand:m ise 1000-5000 
kilo balık yumıırt:ısı istıhsal o. 
hınur .nu dalyanlarduoı istihsal 
edilen balık yumurt.al:ırı he· 
men lıemen Türkhrnin en ne·· 

(De\1aını ıo 'uacuda) 
Sike Kaymakamı 

Mvslafa Güııcy 

----- , .. - '"' ~'-""L - -- ---

~oKe, 

Re~1oruna 

Sahi~lir 

' 

A merilnının ~eni aı;ıl:ın ır.np 
şehirlerini görüp tanıyan 

bir ndam, Sökeyi 7.iy;uet edecek 
olursa, kendini böyle yeni bir 
Amerikan şehrinde ,sanır. Sö~e 
ovası .hiç şüphe yok ki mt>mlc
ketin en ıcngin )'erlerinden 
biridir. Bu ovaya .hi\kim ol:ın 
Süke şehri, devamlı bir gelişme 
lrnlindcdir. Her ıün yt'nlen bı
ter gibi evler, m:ığazalar, olt~l
'tcr yapılır ve geçim seviyesi 
~ üksclmc istidadı gösterir. 1800 
traktclrly1e Söke, m:.ıkincli tiİ-a
:ıt seferberliğinde en başta :Jİ· 
den snhalardan biridir. Trııktii
ıiin :ırkıısıııa takılan teelılz:ıt 
burada gittikçe bol ,.c çesilH 
bir 'hııl alıyor. Yo1larda tr:ıktö
ı·c b:ığlı (naylon) arabalarıyle 
mallannı nakleden \e dol:ışan 
köylülere sık sık tesadüf edilir. 

Sökenin, bütnn Aydın vil2-
ycti gibi noksan olan ~·oı ilıti· 
yacı sür'atle tnmamlamyor. Ay
dın istikametindeki yolun füc
rlnde çalışıldığı gibi, şehıi iL· 
mire ba(!l:ıy:ın yol da }'üksclt 
sür'ııte mlls:ıit, iyi ve geniş bir 
yoldur. - ~ 

G E)lul 1338 scnc~iudc, BJ· 
yük Menderes .nehri v:ıdisini ta
kip cderel\ mücahlUerimizlc Sö
k<'YC girdiğimiz z.ıman, hcplmi-
7.in gözlerinden sevinç göiyaşl:ı
rı dökülüyordu. Uzun bir wman 
dır içimizi sızlatan vııt:ın hasre
tini, ancak müstevliyi Akdııniıin 
mavi, köpüklü sularına dökmek
le giderebilmlştik. Ben aynı ,·:ı
tan hasrcUnl, insanın içini ka\11 
mn o :ıteşi, Rumeli \e Sel!\nik 
macer:ılarımda da hlssctmlş
t im. İstlkliıl harbinin zaferle ne-
tieele!1mesinden sonra, Söke)·e 
doğru bembeyaz pamuk t:ırlal:ı
ı·ı ar.ısından koşmuş, kosmuy 
tuk ... Silfıhl:ırımız yine omuzu
muuJ:ıydı, yine o büyük lnım.m
danın emrlndeydik. 
Şimdi Söke ve Aydırı cıvalar•n 

d:ı :1·ine pamuk urlal:ın \'ar. 
Şen, m:ımur, ümitli köyler ve 
köylüler, pnmuk tarlal:ınnd:ı 
.istikbalin emniyet. •e gururu i
le çalışıyor, altın cıneklcı·ini 
drvşiriyorlar. 

Türk köylüsUne t'frııdilii!ini 
duyuran bir idarenin, Marş:ıl 
yıırdımındnn temin ederek köy
lü emrine verdiği traktörlerde; 
benim ve mUcahitlerimin 30 se
ne kndnr evvel Söke ovasına gir 
diğimlz zamnn duyJuğuınuz :ıy
nı uıfcr neşesi, aynı zafer ıwr
hoşluğu var. 

Bu, öyle ulvi ·bir manzara .ı;;, 
(Devamı ll hıdeft) 

~ .............. ...-. ...... , ... ,,_, ....... ~ ......... 
"'' -9\ "lıt.~-S. 

İ1'1AR ~l~\~a sü\ X\Nl1H \\\1\\\1M\\ 

Aydında }"eni yapılan; hal binası. 

ı- Aydın: Sıhhatlı 
• • 

1 1 .. 
zfr:ıat bnkımından memleketi 1 1 

mizin ileri gelen şehirlerin· 
den biri de A:1·dındır. 

sanların m.emleketi 
(R.t<:ı ; m 

Xir:ı:ıti inkişaf elmiş mümbit 
.A:1dın ovasında pamuk, hubu· 
bat, lncir ,.e iizüm mahsullerin 
:ırasında belli ba5lı bir yer tu· 
1ar. llalkın G«'çfm ka~·nağı olan 
incir ,.e üzüm haşlıc:ı ihraç ma
lıdır. 

Zengin \'e bereketli bir O\':l 

olan Aydın ovasını •Sulama i· 
ı:i• ilstündc hassasiyetle durııl· 
maktadır. 

, Bayındırlık Bakanlığı tara
fından ele :ılınan sul:ıma işi, De 
ni2Ji bölgesinde olduJ;u .kndar, 
l.ıu bölgede de verimli netice
ler elde edebilmek m;ıksadiyle 
muhtelif sahalara a.>Tılmışlır. 

ilk olarak Nazilli sağ sahil 
cm)sı sulanması işine 1949 dlı 
b:ışlanmıstır. 1.292.335 liraya 
Jnalolan Nazilli sağ sahil ov:ı· 
filntn sulanması işi 1952 sonla· 
ı·ın::ı doğru bitmiş olacaktır. 

A:1"<1ın Tıib:ıkhano deresi ve 
Nazilli - Dereköy c:ayı ıslahı in 
ş.'l:ıtına ı;elioce; 1951 tarihinde 
işe bası:lnılmış ve 171.441 lira· 
ya ihale edilmiştir. 

N:ız.illi-Dereköy çayı hafri. 
y:ıtın:ı başlanılmadan eVYel, in· 
ş:ıatta kullanı1:ıcıık motörün 
montııjının bitmesine çalışıl· 
maktadır. 1951 yılında Na:ıilli 
ovası sulaması ve genişletilme 
1ti işinde inş:ıta devam edilmek· 
tedir. İnşaatın 1054 yılının so
nunda bilmesine çalışılmakta· 
dır. 

Nazilli 0\'ası sulaması, geniş 
letilmcs:i \'C 5ebckenin tamam· 
Janm:ısı işi 3.325.160 Jirnya Iha 
Je cdilmi5Ur. Ankarııda Su İşle
J·i Reisliğinde ihalesi 290 bin 
Jir:ıya kar:ırlaştırılan; Çine -
Kalabak çayı inşaatı lıılnc .ise 
dnh:ı henüz llaıılıınılmış değil· 
dir. 

Zlr:ı bu k:ır:ır Su hicri Reis
liğinde •pek yakın bir tarihte 
:ılınmış bulunmaktadır. Görü· 
lüyor ki, A)'dın ovasının :ten· 
ginliklc:ı·inden mümJ..iin merle· 
4'e istifade edebilmek için bu 
•vayı besliyen çaylardan azamt 
istifade düşünülmü~tür. 

A YDl:"J Sl'OIA SA\' AS 
nöJ.GESİ ÇALIŞl\JAJ •• o\Rl 

Bölge hudutları dahilinde 2:>2 köy ,.c lG schir ve kasa· 
bada oturm:ıkta bulunnn 249.252 kisi sıtma savaş teşkilatı
nın kontrolünün altmd:ıdır. 

Tabiplerin köyleri tl.'ftiş ' 'e kımtrolkri moliirlü \'asıla· 

larla yapılınakt:ıdır. 

Sıtmanın nakili bu1ıın:ın aııo Cc1 cinsinden sivrisiııeklc.ı:· 
le iki yoldan mileadele edilmektedir. Biri bu lıı:saratm üre· 
me l·erlerinin ort:ıdan ka)dırı1maS1, dltaeri binalara DDT mah· 
Hilleri püsküı1mek suretiyle kahil hale gelmiş si\'risincklerin 
imhasıdır. Halen bölgede hem sürfe, hem de klihil sh-rlsiııek 
mücadelesine devam cdilıncktcdir. 

Ilund:ın 8 - 10 SC'ne evvel sılmanııı bir !ıfet halinde hu· 
lunduğu Biiyük Mend<>.res lııınasıııdıı bugün sıtm:ı hast:ılı(:ı 

.nsgari derecededir. 

1951 yılımla ı l 9.495 şahıs muayene edilmiş, bunlardan 
nncak 2593 kişi da1oklı bulunmuştur. Dalaklı nisbcli 2.1 dir. 
Yine :ıynı sene zarfınd:ı 32.55G ı;:ılısın kanı muayene edilmiş, 
bunlardan snlnız 109 kişide sıtma pnr:ıziti bulunmuştur. 

1 Nazilli'de 
Gencer 
Macunu 

A>·dında 10 bin i~lik bir iplik 
fabrik::ısı kurm:ık ilzere tc· 

şebbüsc geçilmişllr. Fnbrikonın 
kurulması için llizım olnn pnnı
nın bir milyonunu A:1·dın şehri 
temin edecek ,·e 250 bin lirası 
derh:ıl tahsil olunacaktır. 4 mil 
yona çıkacak fabrika için fic 
milyon Jfta da, Sinni Kalkınma 
Ilankası ve Zir:ı:ıl 8'111knsının 
yardımlariyle temin edilecek 
ve her iki b:ıııkn da. kurula· 
e:ık aıionim şirkete iştirfık ede 
ccktir. 

Ilir süt toı.u fnbriknsının ku 
rulması da yeni teşebbüsler me 
yanınd::ıdır. Dunun y:ınında da 
:tıayvaneıhğın inkişafı için sun'j 
tolıuml:ıma mevzuu ele alınmış 
tır. 

Her iki iş dı- kurulacak ano
nim şirketlerle mu safhay:ı ge
çecek \'e t:ımıımiyle hususi tc· 
$ebbüs cberl ol:ıc:ıktır. 

Nazillide eskidcnbcrl kurul· 
muş bir nn'ane var: Bayramın 
dördüncü günü herkes Gencer 
adı verilen bir macunu, çörek 
üzerine süm1ck suretiyle mut
laka yer. :Köylüler de bayramın 
dördüncü günll Na:ıilliye gelip 
Gencer )'emeği uğur sayarlar. 

Gencer mııcunu yemek Uıe· 
re gençlerin ort:ılığ:ı dökülme· 
lerl, birbirlerini göriip tanıma· 
larına ve evlenmek •lyctiııdc 
olanların eşlerini göı·üp seçme· 
lerinc vesile olur. nu sclleple 
bayramı~ dördüncü gününden 
sonra uice :ıile arasınd::ı ~ocuk· 
lnrının evlenmesi için süz kesi· 
lir. :r.ıncunda keramet \'c ut;ur 
buhınduğun:ı .inanılmasmın '1as 
lıca sebebi de bu olsn ı:erck· 

ür. 

icin ahlan adım 
t 

rna~ı 7 ııciJe) 
olmıyac::ıktır. ilk sermayesi 100 
hin Jir:ıdan ibaı·ctlir. Bir- hbse 
senedi 250 liradır. Fakat ihti· 
:r:ıca göre bunu geni~lclınek im 
k5ııı her zaman ,·ardır •. 

Merkezi Aydın ol:ın şirketin 
ı::ılışma cs:ısları şunlardır: 

1 - 1tlcmlckcıimizdc bol sUt 
istihs:ılini n .istilllakini sağla· 
mak, süt sanayiinin .inkişafına 
hizmet edecek her ttırlü tedbir 
,.c teşebbüsleı·de bulunmak. 

2 - Birinci derecede süt ,·e 
ikinci dcrctcdc et bakımından 
mcmlck<'titııiz iklimine ve ba
kım şartlarına en (•!verişli süt· 
IO sığır ırkl:ınnın ıslahıııa, i.irc· 
tilm<'siııe çalı5mak Ye rehberlik 
etniek. 

3 - M<!mleket dahilinde is· 
tihsal edilen sütleri müstahsil· 
den satın alarak pastörize et
mek veyahut peynir, yağ Ye yo
ğurt gibi çeşitli mamullere çe· 
virdih1en sonra iç ve dış piya· 
sııl:ıra :ıı-zelmek. 

4 - Anonim şirket, gerek 
kendi nıa1ı ve gerekse şirkete 
süt satan mnstahsil elindeki ı.üt 
hayv:ml:ırmın bank ve verem 
hakımıııdan munt:ız:ım kontro· 
lünü y;ıpmak ve bunun için lü· 
.zumlu eleman ç:ılıştırm:ık \"e 
l;l.bornlu:ırlat· tesis etmek, (şir
ketin ::ılıırlar.ı dışındaki süt hay 
\':lnhırınııı kJın!rolleri ve hns· 
talıklarının tedav.ileri idare 
.meclisinin tayin t~dcceği ücre· 
te tabidir). 

'5 - Şirket çiftliğinde mevcut 
slil hayvanlarının verimlerini 
ve slitteki )':ığ nisbetlerini d:ıi· 
mi suı·ettc tesbit ederek ka)'lt· 
J:ırmı tutmak. 

O - .Şiı·kele ait ineklerin ay. 
nı cins ve ırkt:ın olmak .5artıy
Je muntnzam kayıtlara tabi bo
ğalardan vey:ı bu boğalardan 
alınacak tohumlarla gebc1ik1c· 
ı·ini' temin etmek. 

7 - Şirketin ana damızlık 
olarak aldığı ve yetiştirdiği saf 
knn muslih erkek \'e dişi
lel'e damızlık vesikası \'eritme· 
sini temin etmek, tescil ettir· 
mck ve mevzuat lıükümlcri da· 
hilinde her hayvanın ferdi dos
yasını tutm:ık. 

8 - Aydın ili dahilinde idare 
meclisinin lüzum göreceği za 

~ 

l 

m:ınJanla lıny\•:ın sergileri lC'r
tip etmek \C St'.rgilcri mühıa· 
kip de.rece al:m h:ıyvanl:ın i,; 
\'e dış pauırl:ırd:ı s:ıtı§a :ırzct· 
mek. 

9 - Şirket ücretli ,-ey:ı üc
retsiz kısa müddetli kurslar a· 
çarnk rn::ıkine ve elle saJ;ıımı, 
hayvan bakımı ve yemlenmcsi
ni, siliij ~apmasını, gübrelerin 
muhaC:ızasını ve bunl:ınlan isti
.iade usullerini, .hullis:ı hayvan 
~t-tiştirm~1)-le nliıkalı bilgileri 
öğretmek ,~e kurs netircsinde 
muvaffolı: olanlara ehliyet vcı'· 
mck. 

10 - Yalnız şirket miic.~sc· 
~derinde çalışmak iiıcffe miite· 
hassıs ~etiştirmek maksadıylc 
ecnebi memleketle.!.e elem:ın 
göndermek. 

11 - Şirket lümm görürse, 
·ameli sahada mütehassıs )'etis· 
ti~mek için paralı ve yatılı ko
lcJlcr açm:ık. 

12 - 1.8.051 tarih \'C 5821 
sayılı yabancı serm:ıye ::ı•atırım

.Jarını teşvik kanunu 'hükümleri 
gereğince şirketin scniüıye gü
cü yelmcdil!i işlerJc ecnebi fir
mal:ınnın S<"rma'l•esinden ve ih· 
tısaslarından foyd::ı1anmnk. 

13 - Çeşitli peynir ve ~;oğurt 
:ıibi yerli süt m:ımullerimizin 
dış memleketlerde süriim ,"c 
ıc,·:ıeını s:ığlıyaenk teşebbüsler
de ,.c çalışm:ılıırd:ı buluıım:ık. 

14 - Süt m:ımuıatının fenni 
\e teknik kaplara göı·e istilıs:ıl, 
tahvil, muhafıwı ve n:ıklctmck. 

15 - Damızlık hayvan veya 
tohum satm::!< ve satın n1mak . 
Memleketimizde yctiı;mesi müm 
kün olan en iyi hayvan yemle· 
rini \'C çayır otl:ırını yetiştir
mek, ıslah etmek, ~oğaltmak ve 
genç hayv:ml:ırın toplu bakım
ları için tnbii veya sun'i rncr·~
Jar ihdas etmek. 

l6 - Menkul ,.e g:ıyri men
kul mal satın :ı1nı:ık ve t:ıs:ır
nıf etmek. 

17 - Dahillltm ve h:ıriçlt!n 
istikr~z akdetmek. 

18 - Şirket bünycsi)"lc ilgıli 
mevzulaı·a, şirket ç:ılışmnlann:ı 
ait bcyann:ımc, gazete, mecmua, 
broşür, kllnp neşretmek, kon
feranslar tertip etmek, film 
çekmek ve sinema göstermek. 

GAZİ BUl.\1 ARI- Bahar yut basta ••anbna1ıtadır 
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Bozdo;;:aı• ve 
Ka••acasıı 

GmeJ görünüşü bakımınd.:ın dlr. Büyük çayırlıkfar ve mera· 
orta zaman devrinin karak J.:m l'"Oktur. ' Zirat S3hası dar 

1erini Uı-şıyıın Boz4oJ?:ın, Mılild old•ı/lu için ahali daha çok en· 
dan s!lnra on ilı;llricU yüzyıl· dlistriye S3nlmıştır. 
d.ı Tuı'kler tarafından kurul- Bugı.ln 1200 il aşan el tezg!i. 
du . Madra>t dağının eteğinde hında Z".>00 insan ~3!ışm3kl3dtr. 
y~k,;!Cl~n Bozdoğan, doğudan Yılda orta! :ıma olarak 400 000 
Karacasu, b!ıtıdan Cine, kuzey kılo ağırlığında çeşitli kalitede 
den Nazilli kazaları. gUn:-yden p.ımuklu kumaş dokunm:ıkt:ı · 
Muğla şehri ile çevrilıdir. dır. IUız.ada dericilik sanatı 

5ckiı yuz yıllık bir mazisi da oldukça ileridir. işte.nen de 
ol.ın Bozdoğan Tanzimatb.n son n!er. lmıir '\·e İstanbul piyasa 
ra yapılan idrıre kurulU$Unda, larındıı ~k &ürüm yapar. 
bu olmuştur. Boıdoğan._ foğu Kar:ıcasuyun belediye bfit· 
Osm5noğullan devrind.cn ka~ ~i 122.137 liradır. 25 köyü 
ceşitıi tarihi ~rleri kendi ba: ı.-ardır. Kazanın nüfusu son 
rın~a 'toplamıştır. • ~nelerde artmıştır. nüfus ke· 

(':ırş1 Camiı. Pabut"Çuoğlu Ca s:ıfeU yüzde yirmidir. 
mii. Htdı.rbaba ,ea~ &llacı·

1 oglu Camii tetkike değer san'-
at <'S:>rleridir. . 

Şt-hrin batısında ·llisar• adıy 
fa anıbn Kate, Romlhlar dev· 
!'İnden kalma büyük bir şehir 
Jıarabe.:;i v:ırdır. Kaza topr:ığın 
dan en çok t'lde 'edilen mahsul 
ler anısında incir, pamuk, r.ey. ı 
tin, ycrfıstığı, şamfıstığı, su· 
um ve me)-velcrden armut baş 
ta ı;ellr. 

noı:doğııııda dut a~acı çok 1 
sayıda bulunduğu için; ipek 
bl.icekçiİiği de çitgide gelişmek 
tedir. Diğer taraftan pamuklu 
dokumayı da gün g~Ukçe e
fıcmmiyet vcrilı:neldedir. Bouio 
fan .kar.ası halkının yüzde sek· 
seni çiCtçidir. Geri kalanı pa. 
muklu dokumacılıkla uğraşır. 

Bu lıatge r.ir.a:ıt bölgesidir. A· 
neılık da mühim bir yer tu
tar. Burada motörlü ziraat de 
gün geçtikçe gelişmektedir. Bu 
gün kazanın ZOO su motöril ve 
150 traktörü vardır • .Bozdoğan; 
yılda ortnlamı olarak 10275.000 
füa sıığlar ki, bunun beş mil· 
yonuntı pamuktan, iki but"Uk 
milyonunu ıincirden temin e· 
d<'r. Kazada hayvancılığa d:ı 
yer ıynlmıştır. Bozdoğanda on 
lbir bin koyun, imi;: altı bin 
'keçi, on .iki bin sığır, iki bin 
at ve bin kııdnr de\.:ı ve manda 
vardır. 

Bozdoğanın madenlerine ge
lince Körte!<e köyünde linyit 
ve zımpara môldeni bulunur. İc· 
me suyu Madran dağından ge
tirilnıekted i r. Bozdoğan kaza. 
sının 51 kö)'fi ve bu köylerin 
yılık ~46.00o 'lirayı·geçen gelir· 
leri mevcuttur. 

Bor.doğan belediyesinin hlit
çesi 96.000 liradır. Kaıanın nü 
fUsunda on sene r.arfında his· 
sedilir bir artış .olmuştur. 

Kar.ada forklor me\'ZUunila 
t'CSİUi hal'<'ketler vardır. .Zcy· 
l><-k mahalli oyun1ur. Koyler· 
de kabaktan yapılan bir çalgı 
çahnır. nozdoğandııki mesire 
yerleri bütün bölgenin ha~~ 
gelen me<ılr<-ll'ridir 

Aydın'da 

Hayvancılık 
(Başı G ncıdL) 

fozb olan Çine ilçc'i.inJc balkın 
i:steğl üzerine bir sun'I tohum· 
lama l.lboratuarı daha açılıırıık 
(5) istasyon iaali)·cte g~iril· 
rnis, bu beş istas)·onda 1052 yı. 
Jının baSJndan haziran sonuna 
kadar 3150 bas inek hohumlan· 
mıştır. 940 yılındanberl tohum
lama miktarındaki devamlı ve 
yüksek artış; bu usulün Aydm 
iliude inkişaf ettiğinin bariz bir 
delilidir. ıtin bütün köylerine 
haşlanmış olan yol:arın ikma
linde mevcut (72) bin ineğin 
yüzde 70 inin tohumlanması 
mümldin olacaktır. 

A>-dın merkeı. Söke, Çine, 
f\atllli - Koyuca, Natllli - A4ça 
sun'i tobumlaoın istasyon ve 
Uiboratuadarından -tohumlama 
bölgesindeki köylere her gün 
.muntazam surette Jeep'le sper
ma (tohum) nakledilmekte ve 
köylüye hiçbir emek ve külfet 
tahmil edilmeden inekleri fa. 
humlanı)·or \'e ellerine tohum
lama şahadetnamcleri \'enliyor. 
İki sun'J tohumlama teknisyeni 
ile idare edilen 18boratuarlarda 
kadrolu şoför, .liboratuar me· 
muru ve çobatı ça'lış1yor. Köy
lerde hırap .çobanı tutularak 
gündelikleri sun'i tohumlama 
umumi ınasraflanndan ödeni· 
yor. 

'ikinci b:ıttn 
1·avnıhır 
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'İll':IZ f!llLI ŞEHİR 

Aydıına ~·eni caddelerinden biri: Gad 1Bu1nn ve şe1uiıı görünüşü 

Aydında spor 
Aydın, çeşitli spor foaliyelle· vu7.unda yapılacaktır. 

riylc zengin bir bölgedir. Atletizm faaliyetine bilhassa 
Futbol, Atletizm, Güreş, Yüz- ehemmiyet verilmektedir. Çalış 
mc Aydında; üıerinde en çolt malar sayesinde bu yıl Aydın vi 
durulan spor şubeleridir. lliyeti iyi dereceler sağlamıs· 

Beden Terbiyesi Bölgesinin tır. 
1952 bütçesi 134.000 liradır. Bu Futbolda Aydın ku\"Vetli ta· 
nun 117.012 liraS1 inşaat .,.e kımlara maliktir. Bölge spor 
spor tesislerine, 16.997 !irası faaliyetleri içinde futbol baş 
da idare ve diğer işlere ayrıl· mc>vkii inal etmektedir. 
mıstır. Sık sık civar -.·ila)·eUerle te· 
Aydın stadının kapalı tri!>ün mastar yapılmakta, lig ma,ıarı 

inşatı için bu· yıl 48.000 lira çok h3reketli ve h:ırarelli ol· 
aynlmıstır. İn53at ikm1l edilin· maktadır. 
,Cl' Aydın'; güzel ;.,ir s\ada b· Aydınd:ıki spor klüpleri şun· 
vuşmus olaeaktır • !ardır: 

YUzme ha\·mn A)•dın fçin r<>k 1) Aydın Gençlik Spor. 
kıymPtli bir sopr •csisidit. Yal· 2) Ardın Esnaf Spor. 
nız şehir suyu kıt oldu/;I i'°in; 3) Aydın Güven Spor. 
yazın bu hıınndan lliyıkı veç- 4) İncirliova Gençler Birli 

Aydın'ın 

'""fusu 
Aydının niiCusu süratle art-

maktadır. 1945 sıyısında Ay 
dının nüfusu 294 407 iken 1950 
sayımında nüfusun 337.977 ye 
yükseldiği görülmüştür. AY· 
dınm berekeUi tovrak:ları d1ha 
d:ı {azla nüfus ~sl'.'meye müsa-

. iUir. 

Artışın scbepforindcn biri de 
Aydında yerle~mck iUcrc ci
var bölgel:-rden gel~nlerin mik 
'tar iUbsriyle f:ıtl:ı oluşudur. 

Nüfusun şehir ve köylere ela 
tııışı şöylooır: 

Şe-hirdc Köylerde 

Aydın 20.'l!!l 56.478 
Bo:ı:doğan 4.617 22.09l 
<Çine 4.573 36.717 
Germencik 4 183 19.571 
Karncasu 4.84'j 12.270 
Koçarlı 2.52t 17.858 
Natllli 2:>.372 54.920 
Söke 13 791 27.744 

------1·eküıt Bll..!ZG !~-'51 

• 

Aydın'da deve 
Güresleri • 
A Ydln halkının deve güreşl&o 

rine büyülı:: r.:ıer.ıla vardır. 
Hayır cern.iyeUeri en çot para
yı deve gtiresleri sayesinde te
min ederler. Rağ~tin bu kadar
fazla olması yllzfindm Aydında 
deve güreşleri sıraya konulmuş
tur. Güreşlere erkekten çok b· 
dın gelmesi, dikkati çekecek 
bir şeydir. 

Giıres için ayrılan develerin 
hal ve tavrında kendilerine 
mahsus bir heybet vardır. Bun• 
lar tütünden çok hoşlanırlar. 
Meta tiryakidirler. Sahipleri. 
güreş develerine bir iltifatta 
bulunmak istedikleri t41.man bu
runlarına doğru tütün durnont 
üflerler. Develerin bu dıimonı. 
hazla içlerine çektnelcri görüle
cek bir şeydir. 

Amerikada Camel, yani (De
ve) adlı, meşhur bir sigara ma""' 
L.-ası vardcr. Bu markanın sa
hipleri, sigaralanna reklam ol
mıık fü:ere Amerlkaya gürei 
devesi getırtmeği bir aralık dil· 
şünmüşlerdir. 

;v . 
Ozel idare 

fail' istifade edilememektedir. 5) lndrliova Doğan Spor 
Bu st"ı>epıe h:ıvuıun suyunu 6) Umurlu Gençlik Spor. 1 :f.aa~iyefİ 

a~ıca teı:ıın, etmek için. te~b- '7) ~a~ll~ P~muk Spor. 

1 buse geçtim;~ ve 15 bın hm 8) Nuıllı Sum:!r Spor . Ayd d - 1 'd . f r 
:ıyrılar:ık su temini yoluna gi- 9) Natllh Menden'S SPor. ın _ 3 ott 1 arenın aa ıye 
dilmistir. Kıu bir zaman ur- 10) Atça Gençlik Spgr. . lı g:ız doldu:a.~3k _ kad~r :ren 
fırıda lr.ı is netittlet:dinlecek 11) ·Çine Madran Spor. g~n ve h.ıırekeUl1ır:. O~~ id:ı~ 
\'e bu yaz Türki)·e su sporhrl 12) JCorarlı Gençlik Spor. mn t.952 umumi butçesı 1.4a5. 
birinri1ikfori Aydın ruı:-ı.e ha· 13) Söke Gen~lik Spor. 188 lıradır 
~--- ~ Mayıs 1952 sonun:ı tadar ver 

A ·dın''da .,.1 . ·:.c gilerdcki ntıakkuk ·•<> tahsiıat 
1 

• lT. aaru. miktan şüyt~ir 
dür . . Köy ve şehlrlercb 637 .öğ
.retmen vırife görmektedir. 

Okull:ın çoğaltmak için 952-
.53 devresinde inşııat hareket· 
lerine hız verilmiştir. Lise bi
nasına 500 bin lira s3rfiyle bir 
paviyon ilive edilmektedir. Ye 
ni bir li:ı.z Sanat Enstitüsü bl· 
nasınm inşaatı temuzda ihale· 
ye çıkarılmıştır. Bu suretle h! 
len Kıt San!lt Enstitüsü iş~plin 
deki bina ilk okul ol:ır:ık kul
lanıltıcalctır. 

Nazillide bir AkŞlm Kız 8.1 1 
nıt Okulu açıl.ıcaktır. Bunun i 1 

Tahnkkuk:: l 7M.881 
Tahsil.it· 

çin bina tah>isi yaptlmıştır. Or ~ - - ~
ta okulu bulunmııyan üç kaza· 
dan; Ko~:ırlı bu yıl orta okula 
kavuşlcaktır. Bozdoğ<ında okul 
hin:ısının ikmalıne çalışılmakta 
dır. 

Bu yıl yedi köyde yenlden 
ilk okul inşısıruı b15lanılmış 
t.ır. Söke ve Nazillide de birer 

ilk okul yapıl.maktadır. 
1951 yllında fıusu.o;I id31'cden 

,okuliar i;ln sarfı-di!t-n paranın 
miktarı 215.649 liradır 

ViL1yet koylerinde Sl'kiz köy 
luıdınlJrı kursu. J>ir demircilik 
ve maranr,::nJıık kursu faaliyet 
hJlindcdlr. 
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hizmetleri 

Nazilli'ye canlılık 
•• 

b: 

Dc>nizliden sonra Naıilli isli· ElimİLd(? aocak_ elli kilovat· Her lokantada çifte ( iftc buz 
kametinde>, ham bir yoldan lık t.ir Dlıel sJntralı varo ır. dolapları var. Evlerde dolap, 

ilerliyoruz. incirlikler, iyi ,iş· Basma bbrikaı.mdıııı 200 l:ilo· ,amışır mak.in~si ve r41dyo .çok· 
lt'nmiş tıı.rlalaroın, porta~al vaUık elektrik kuwrti ılı)·oruz.. (Devamı U indde_) 

yol... ll!l ka:i:ır iptidai bir nak· . 
1 

b•hçel•ri •mmd•n =• bk ~ - - · - - · -

>Jw>aşm•ror. Fako\ emı. bk 1 N azıllı nın 1 Iiye chaun bu mamur s:ıhaya · • • • 

yolun inşa halinde olduğunu 
bildiğimiz itin teselli buluyo 
ruz. 

Birdcı:birt'.' tek tük evlt'r. son 
ra fotiı.amlı, kalabalık cadıJt"· 
'ıer •.. iımir h:ırlı; olmak üzere 
F.,ge havzasının uınr:m b3klmın· 
d3n en başta · )"Üriiyen şehirl:.>· 
rinden biri olan Nazilliye var· 
mış bulunuyoru~ 

Yıllarea evvel N~Uiyi, 7000 
ofifustu. iddiasız bir klllll mer· 
kezi halinde gördüğüm i~in, 27 
bin nüfuslu bir büyük şehir y:ıv 
rusu karş1sında kalınca, hoı; bir 
sürpriile karşılaşmış oldum 

Bu gelismede b3ş rolü, Na· 
zilli basma fabrikası ,oynamış 
tır. 1937 de 7000 nüfuslu ohn 
Naz.illi, bu sayede 3000 lş~i ba
rındırmağa başlamıştll' ki aile 
lerlyle beraber nihayet 10.000 
kişi eder. Yalnız ııunu unutma· 
mıık llizımdır: Bir kmm iş~iler, 
Nazillinin es'ki 'halkındandır. 
Sonra İıir aileden birden fazla 
işçi çıktığı dıı çok görülüyor. 
Demek ki 1950 ye kadar Nazil· 
linin elde ettiği 25 000 nüfus 
ve ondan sonra senede bin he· 
sabıy1e devam eden artış, kıs
men de umumi bir gelişmenin 
mahsulüdür. 

rolü 
Nazilli Kaymakamı Ahmet Balkan'la 

bir ,konuşma 

Nazilli Beledi.Ye Başkanı He bıs:zu fabrikasında, lı~vut bıı· 
şmd:ı 'konuştuğumuz sır:ıd3, iyi bir te53Jiil! ttseri olarak, 

Narillı Kaym1kamı Ahmet Balkan, fabrikanın bahçesine gel· 
di. B:ıyram günU kaymak:ımlıı g9riişmek ve malum:ıt almak 
mesel.,sini bu suretle nmell bir şeldlde lıalletmis oldak. 

Ahmet Balkın. yakın :ı:am:ma laldar Ayd!n Vali llu:ıvinl 
iken, Na~lli>-e yeni kaymakam olmustur. Burası luıkkıml:ı ver· 
diği m:ıllimat sudur: 

• Vilayc.>t merkezi olan şehlrlerimiui--n anuk yirmi bt"si· 
nin Nazilliden {aıl:ı nüfusu \'ardır. Kau ~rk'!Zleri ara~ında 
Nazilli nüfas· bakımından üçfinru gelir. İktısıdl lıaNCke.t ve 
faaliyet b:ıkımınd!n ise on iiçüneü dereceyi işgııl eder 80 ki 
yü. 39 kü:vünde mektebi vardır 
l"ENI iKi 
MEh."TEP 

Merkezde S(>kiz ilkmektebe ihtiyaç bulunduj:\u :halde an
~k dört mektep vardır. Ba cihetle çifte tedris3t yapılıyor_ Fa· 
kat bu sene hükumetten ancak 4!>.000. fabrikadan 50 000 lirn 
\'e ntandaslardan da bir miktar yaroım temin etmek suretiy
le ve bir takım tedbirlerle Nazilli iki yeni mektt-!:>c kavuşu· 
yar. Buna :ıit harekeUeri: <ilk ve Orta Dereced~ Okul Yaptır
m:ı Demeli) idare ediycr. 

Türlü tiirlii güçlükler yenilerek iki mektep yapılm3Sı Si· 

yesindc merkezdeki mc\·cut altıya çıkac:ık, ihtiyaç iki mektc
'be kalacak ve çifte tedrisat.ın yüzde yetmiş derecesinde bir 
kısmı halledilmiş olacaktır. 

veren ınuessese 

Ziyaretimizin Şeker Bayramı 
giinlerine tesadüf etmesine rağ· 
men Belediye Başkanı İrf:ın 
Konur·u bu1mak güç olmadı. 
Beraberce basma fabrikasının 
luhçesine gittik. Havuı başın· 
da oturduk. Suallerimize cev:ıp 
olarak, BaşkllJl şunları anlattı: 

N:ınllide ortaokul ,.e Kız Sınat EnsUtılsU vnrdır. Ortaokul 
ileride lise olabilecek bir şekilde kundınustur. I.ise için (il 
merke1i olmak) kııydı doğru görülmüror. 15.000 den aı nü
fuslu vilayet mt'rkezlerinde lise \•ardır. Nazilli gibi 27.000 nil
fuslu bir şehirde hüküm süren hakiki ihtiyacın, idari kayıUa
nn 1üstünde tutulacağı tımulu)·or. 

•• Basma sanay11 fabrikası 
•-Nüfusumuz 27.000 olmak· 

la berabe.r, ch·ar köylerden çar· 
şı, puar:ı, akşamları sinemıı ve 
kah,•elcre bir hayli köylü misa· 
:Cir gelir. Misafirlerin miktarı 
hazan günde on bini bulur. Bir 
tar.ıftJın devamlı nüfusun, di· 
ğt'r taraftan ziyaretçilerin hu 
kadar artması üzerine. şehrin 
eski tesisleri ibtiyaçlan karcşı· 
lzy:ımıyor. ~ sene e\~·el fenne 
ııygun olmayarak yapılan su şe· 
lıekesi. miktarca kifayetsiz ol 
makl.ıı berabc.>r, çok da zayiat 
veriyor. 1.182.000 lira su!ına 
lUzum göstettn yeni proje. Ba· 
yınd ırlıkt:ı tetkik l'dilivor. Pa 
ranın 776 000 lirası fondan, ge· 
ri Kalımı İllC'r B:mkasındıın te 
min olunacaktır. 

· Yazan: KEMAL AYDAR 

Natilli deyince ıhaltra hemen 
·basma• gelir. Basm:ı, Na· 

zillinın üz malıdır. Bakınız. Ga 
ni Dikmen, Naıilli isimli kita
bında ·basma· için ne diyor: 

·1Büttin var.- yoğu ile Türk 
isçio;inin alın terini ve el eme· 
ğini ortaya koyarak çıkardı l} ı 

NatlUi bı>ınası, Nazilliyi gtıs· 
tt'nm•yi?, tanıtmaya \'C se\-dir· 
ID<"Y<! y'!ter de artar bile ... 

N ıdlı ovasını boydan boya 
kaplayan kar tadıır beyaz P3· 
mulrlırdın i;ilenen bezler, türlü 
türlü dt'St"nlt"r alır. Şafak l"Cn· 
giııt', akpm rengine gırer. L!i
lelt>rin. sümbilllenn, şeftali çi· 
çeklerınin rengıne boyanır. Ger 
çekten b:ısma, bır rc.>nk ve de~ 
sen dunyı'.Sldır. 

Bütün tarıh boyunca Tilrkün 
öz beöz malı kalan basma, U· 

zun süren karanlık bir de\'fİn 
kucağında uyuklayıp kaldıktan 
sonra Naztllide yeniden dünya. 

ya güı:lcrini açtı. Yurdu boydan 
boya doladı, bucak bucak sar
dı, n-nkten rt'~e buladı ... • 

Ba.sm~nm, hayatımızdaki ye. 
rinı bundan daha güzel hır ta· 
rifc sıfdırmak kabı! midir? 

* 
Yeni Turkıyede fııbrikalar, 

kuruldukları yerin iktrsadi gc
Jişme ve refahının, sosyal inki
şa!ının öncüleri olmuştur. A· 
İıadolunun rıeresinde fabrika 
varsa orası bu tekftmül safha
sını geçirmiş ve medeni bir 
çehre almıştır. 

1937 de kurulan Sümerbank 
Basma Sanayti Müessesesi ele 
Nazılliyl işte bliyle tıir inkiııa· 
fa ulıı~tırmııılır. 

Naz.illi Basma Sanayii Müesse 
sesi Türkiyenin en büyük ko!ll 
bıne faaliyet gösteren fabrika· 
sıdır. Çırçır, iplik, dokuma ve 
basma kısımlarını ihtiva eden 
fabrikaya pamuk, iptidai mad
de olarak girmekte, çırçırlan. 
ması, iplik haline ı;:etirilmesi, 
dokunması ,.e bac;m3 imaUitı 

kombine halindeki ıtesislerde ya 
pılarak b3SIIla imalitı hııla de· 
\'am etmektedir. 

Müessesenin çırçır isletmesin 
d~ altı ,ırcır makinesi, iki prc 
se, iplik işletıncsınde 288.ı8 iğ, 
dokuma işletmesinde 768 otoma 
tik t~!Uı. b:ıs.ma işletmesinde 
ise ·kasar. merserue, boya apre 
oolümlerindcn başka dört b!J. 
yuk ve modern baskı :makmesi 
vardır. 

Basma ve pazen olarak ima· 
Ult Günde 100 hm metreyi bul 
m~tur. Fabrika, hu yıl 3!> mil 
yon metcelık imallitıyle yeni l 
bir rekor tesis et.mış dunımda· 
dı_r. İsti~11i a:ttırmak için ht'r ~ 
gun rem- tectbırlere baş\-urul· I 
m:ıkta ve bunda mU\'affak olun. ~ 
makt.adır. Fabrikada senl'dc 3,'.i 
mtlyon ktlo p.:ımuk iş!enmekte.

1 günlük lhyit sarfiyatı 130 to· • 
nu ge~mektedir. • 

1''a!Jrikarun imatdtı., memleke 
tin b3sma iHlyacın 

tuzunu karşıla!'!a!;L ııır 
u~urları arttı;;ı lıald 

Belediye gc.>lirimh:in ,geten St' 
neki tahakkuku 900,0<>0 liradır 
Bu .seı:~ki bütçe 938 000 liraya 
•;arıyor. Fakat ilk üç aylık gC'lir 
254.000 lira oldı.:ğuna göre tah· 

bulaclğı umu· 

se sırf i!tihsJ!ıoi Glnde 84 bin 
~\reden 100 bin metreye çı . 
karm!!k ·surctl)l~ bu .sene tol) 
tıın fıyatlarda 27 kurua kaı;iar 
bir indirme yapmaya muvaffak 
olmuştur. 

Basma Sanayii Müessesesinin 1 ~. 
· (Devamı 11 incide) 

Mektep meselelerinde Nazilli köyleri urafından göster.i· 
len alAka dikkate 14),ktır. Bir köy: ·Binayı )'ap:ırsık bi.te öğ
retmen yollar mıı:ınız7• diye hükümete miiraca :ıt etmiştir. Ya· 
zıh köyünde hükQmetin ancak 2500 liralık. 'bir yardımı ile 
mektep yapılmıştır. 

IKÖ1ı~LER 1ı' AIUŞ 
JIALİSDE 

Bugün on i~i köyümüzde yol, on iki köyurnüd". su faali 
yeti vardır. Azlzab3d köyü, hükfunctin g()sterd i~i 3:>00 liralık 

)"ardım:ı karşılık, bin3t 7000 lira suf~ttn!'k surC'tiyle suyunu 
yaptırmıştır. Kuylil. bu ı;i!ıi işlerde {ayda ol:ıcığmı {ırkedin

ee, başka l;'iyl:-rden geri kn!mamJk üzere yrırı~ çıkın.ıh hı· 
zır bulu:ıu)'Or. 

"\'"ENİ nir. l'Ol. 
l\lu 

l\uilli caddelerinden biri 



. 

- ~ """"' ""'""" .... ., ... _ """"'~ 
ın'da bav,ancnlıı gun 
aectikçe ilerliyor 

Sun'i tohumlama mükemmel neticeler vermiştir 
Aydın Veteriner l'tlüdürü Se

lim Yatağan hem geniş e
tüdler yapmış bir Zooteknik 
mütehassısı, hem de akıncı bir 

hareket ad,;ımıdır. Aydında bir 
sütçülük ~anayii kurulması j. 
~in yaptığı teşviklerden ve ha
ıırlanan anonim şirket hareke-

Aydın vilayetinin 

Yazan: Prol. Dr. Kerim Ömer Çağlar 
Aydın şehrinin doğu kenarında, halkın daha ziyade mesire 

yeri olarak kullandığı yerde ö\edenberl me<eut olup genç
lerin yilzme havuzu şeklinde içine dalıp çıktıktan ılıca suyu, 
maalesef, liyık olduğu önemi üzerinde henüı toplayamamıştır 
llalbukl sıcaklık derecesi 34 santigrad olan Aydın ılıcası ha· 
t.Jrı sayılır radyoaktif sularımızdan biridir ve terkibinde bulu· 
nan tuılar saye,inde her türlü >•rgunluğu gidereeek ve bil· 
hassa cilde taravet ' 'ermek surelile kullananları güzelleştirecek 
bir karakter taşımaktadır. 

Aydın viUiyell bu evsaftaki sular bakımından ilerde gelen 
illerimizden biridir. ŞehrJn bir saat doğusunda bulunan İmam 
köyünün şimalinde bunu andıran diğer bir ılıca vardır. Dere 
içinde ve çınar ağaeları arasında bulunan bu suya rağbe!t çok· 
tur. Gelenler e~yalarını ,.e yiyeceklerini getirirler. fmnm kö· 
yU ılıcası hem b<tn)'O alınarAk ve hem içilerek kullanılan ıu· 
lardandır. 

Gernlencik ka~abasının 10 kilometre şinıalinde Çamköy 
civarında ve ElengUllU kaplıca yolu üzerinde bulunan çamur 
kaynağı sıcaklığı 70 san\lgrada kadar yükselen bir su olup 
radyoaktivite derecesi yüksek olan bu çamur \'e suyu \'ücut 
•frılarıoa karşı mükemmel bir şifa kaynağı olarak kullanıl

maktadır. Kale,·t karbonatlar \'e klorür emlihınca zengin 5u 
mohallinde henüz hiçbir tesisat yoktur. 

Elengüllü ve)•a diğer adı ile Uzıur kaplıcası çamurdan 5 
kilometre da1ia ilerdedir. Müteaddit noktalardan kaynayan şi
falı sular arasında halk bilhassa Kükürtlü adı •erilen kaynağa 
rağbet etmektedir. Yüksek bir tepenin üıerinde bulunan bu 
su, 61 santig'rad •ıcaklıktadır. Kaplıca tesisatı pek iptidaidir. 
Aynı :ıam·:ı.nd2 müshil olarak kullanılan 5uda kloı-ür, sulfat, 
hidrokarbonat ve mukabillerinde potasyum, sodyum, kalsyum, 
maınezyum iyotları vardır. 

Söke'den D kilomttre mesafede Söke • Ortaklar şosesi ve 
deıniı'yolu hattı Uzerinde Cıvaşır nam mahalde tski bir hama.. 
mın enk::ı.z.i arasında çıkan kükürtlü \'e karbondioksitli su, c.ild 
hastalıklarına iyi geldikten ba~ka asıibı •• vücudu diıılendir
ineye de yaramaktadır. 

Aydın ilinin en ehemmiyelll kaplıcası muhakkak ki Or· 
taklar Köy En•tilüsünün yanında bulunan Gümüş kaplıcaları
dır. Gümüşdağının doğu e\eklerindt geniş bir alan içinde fış
kıran Gümüş kaplıcası suyu için ortalıkla bir perlodislle iddia
sı dolasmaktadır. Buna 2üre sular 15 · 20 yıl aktıktan sonra 
en aı bunun kadar süren bir kuruma de\1resine girmektedir. 
1325 tarihli maden lstallsliğlndo geçen amn sonlarında Gümüş 
ılıcası sularının 15 !'ene kadar ~l.."l!ladıi;ı yazılıdır, Bunun 1805 
zelzelesiyle alakalı olmaı;ı mümkündür. Bu hal kaplıca suları 

üzerinde esaslı bir te•isat yapmaya ciddi bir mani teşkil el· 
mtktedir. 

Gümilı suları terkip ilibarı}le aşai\ı yukarı Söke'nin Saz· 
lıkköy ılıca sularını andırmakta ve deı-i hastalıkları ,.e roma· 
tizmaya karşı mu,·af(akı)·ctle kullanılmakladırlar. 

• 

tinden ayrıca bah~ettik. A~dın 
için mühim bir istikbal vaade· 
den hayvancılık mevzuu hak
kında da Selim '\'atağan'dan, e
kibimlı. geniş malumat almıştır. 

Anlattıklarına göre Aı·dında, 
irili ufaklı olarak, sayıma da. 
bil 533.6il, sayım harici 10.673 
hayvan vardır. Yekun 544.344 
eder. Bunun 353.858 i koyun· 
dur. Aynca 1294 merinos ko 
)'11llu vardır. İneklerin sayısı 
yetmi1 • iki bindir, develer 
5200 ü bulur. 
Aydında makineli ziraatin i

leri gitmesine ve toprak ihti
y;İcının büyük olmasına rağmen 
dağlık kısımlarda haıa geniş 
mer'alar vardır. Çeşitli hayvan 
yemleri de )'etişir. Hayvancılık 
ıslahına ait faaliyetler, bir ta
raftan ıslah \'e üretme, diğer 
taraftan S3lgın hastalıklarla 

mücadele mevzularında toplanı
yor. 

Düı;kün süt 
\~erimi 

Mevcut 72.000 baş inekten se
nede vasati olarak 300 iUI 350 
litre arasında süt alınır. Sığır 
cinsinin ıslahına ehemmiyet ve. 
ren İs\·içre, Danimarka, Ilolan· 
da, Alman)o·a, İtalya ve İngilte· 
re gibi Avrupa memleketlerin· 
de senelik süt verimi 3000 He 
7000 litre arasında bir derece· 
ye çıkm~lır. Senede 12.000 lit· 
reye kadar süt veren inekler 
yetiş\irilmişUr. İyi damıılık 
kullanmak ve ineklerin ıslahı 
cihetine gitmek suretiyle bizde 
de kısa umanda senelik veri 
mi 1500 ile 2000 litre arasında 
bir miktara çıkarmak mümkün
dür. 

~ 
istasyo11ı 

Bu maksatla A>dında l!K9 
yılında tecrübe mahirctinde iki 
sun'i tohumlama istasyonu açıl
m~lır. Esmer İs.içre ırkı boğa
lardan halk ineklerine meccani 
surt\te tohumlama yapılmıştır. 
Bu sureUe muamele gören 539 
inekten 1950 yılında 328 baş 
yarım kan yavru alınmıştır ki 
gebelik nisbeU yüzde altmış al· 
tı ıibl iyi bir nisbetlir. 1950 d• 
istaı;yonlar üçe eıkarılmll Ye 
683 inek tohumlanmıştır. Tes
hil edilen gebelik: nlsbeti yüzde 
72 derecesindedir. 1951 de is
tası•onlar dörde çıkarılmış, 3513 
b:lf inek tohumlanm~tır. Bun· 
!ardan yüzde 75.G sının bu yıl 
gebe kaldığı görülmüştür. 

Bu yıl haY\'&n ke<afeti çok 
!Devamı 1 incide) 

' 

Eı•tr İsviçre ıılo sua•i lobumlama llola<ı 
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GÜZELLEŞEN A 'l'DrN - A)•ının JHI caddtlerindtn biri. 

Yakında çehresi değişecek olan şehir: 

AY iN 
• • • Aydın 'da canlı bir imar hareketi 

b~len_. bir belediye var 
ve ışın ı 

A ydıoın çok dtğeı li valisi Di 
liver Argun bize şehri be· 

raberce gezmemizi ttklif etUi:I 
taman bunu büyük bir mem
nuniyetle karşıladık ve kısa 
bir zaman zarfında şehri baştan 
başa gezdik. Hemen kanaatimi 
:ıi ifade etmek !aZJm gelir.e dl 
yebiliriı ki, iki sene sonra, bu 
günkü Aydını bilenler, karşıla 
rında bambaşka bir şehir gö
receklerdir. Girişilen imA.r ha· 
reketi o kadar geniş ve hızlıdır 
ki, Aydın, sokağı, caddesi, bul
varları. elektriği, suyu. mektep 
leri, hastanesi, batli cezaevi ile 
baştanbaşa değişmekte, adeta 
)·eni bir kalıba girmektedir. 

Şehri şimalden cenuba kadar 
kateden büyük Gazi Bulvari a
P::ıc;hklı, parklı bir ~erit halin· 
de parke olarak inşa halinde
dir. Yeni kurulan Yapı Koope· 
ratifi şehrin en müsait bir sem· 
tinde şirin \'e büyük bir ma
halle inşa etmektedir. Biı·kaç 
ayrı kısımda jnşa halinde bulu· 
nan 500 kadar göçmen evi ge. 
rl'k kuruluş, gerekse mlmari 
.itibariyle bir şehri süsleyecek 
evsaftadır. Yeni hastane kısım 
Tarı, okullar, cezaevi, h.il, !iiO· 
ğuk hava d•vo•u ve daha bir
('Ok banka, han, apartman g(. 
bi binalar ve tesiıler şehre ay. 
rı güzellik \"t"l'ecek ve. mühim 
ihliya1;·Jarı cel'apl~ndırıcaktır. 

A>dın Vılisl DUAvtr Argun, Vatan ekibind•ıı Alı- Emin YalDIH .-e Ktmal Aydar ile Cöçmea 
malta.Ue1iinde 

Dütün bunları yapılmış \:e 
bilmiş olarak tahayyjjl ettiği
miz anda karşımıza Aydın, ye
ni çehresiyle tıkmış oluyor de
nıektir ki. A)·dının iki yıl sonra 
bambaıka bir yer alaca&ın• d• 
ir tahmin doğrudur. 
Aydın Btltdiye Rtl,;i bir 

YAZAN: 

KEMALlrAYDAR .,. 
müddet ev"eı Waıile~nden çc. 
kilmiş... Vila1et Veteriner 
Müdiirü ol•n Stlim Yala· 

fan rei§ yerini \'tkAlcten al· 
mış. Selim Yatabn bu me,-kil, 
kı}me\11 şahsi)·e\l ve 4erin mera 
leket~I görüşü ile tamamen dol 
durmuştur. Yalnız Aydının de
iil bütün memltkelin ıüt ve 
!iiilt hayvanları mevzuunu ken· 
dine deı-t edinmiş, bu mt\".ıU· 

da Avrupada \ttkikltr yıpmı,, 
bhı teşebbüsl<re ıirişmişltr. 
Bir yandan idari vaılfeltrini 
yürütürken; bir yandan da Ay 
dında modern süt istihsal .o 
pastörize imalit esaslarına uy .. 
ıun bii- müessese kurm;k için 
öncU olmuş. Bu ttŞebbüs de 
yakında inşallah müsbet bir 
neticeye ulaşacaktır. 

Reis Selim Ya\al!anla şehrin 
belediye isleri üzerinde görü~· 
tük. 

Belediyenin 1952 bütçesi 4911 
bin liradır. Ayrıca 136.000 lira 
Jık da bir ek tahsisatı var. Bu· 
na ililvelcn 335.900 lira bUtçe-
11 elektrik ,.e su i~letmesi bu· 
lunuyor. 

Şehrin ana da,·aları yol, su, 
elektrik ve kanaliıat;yon mevzu 
larında toplanmış. Bu sebeple 
belediye, bu işleri ön plln• 
almış ve derhal faaliyete &•Ç· 
mistir. 

l'•l 
iilerl 
Aydının cadde; ~okak ,.e yol 

Jarı bef )'ıl :ıarfında tamamiyle 
parke olacaktır. Şimdiden Ga
ıi Bulvarı; ba;;ta olmak tiıere, 
mahalle sokakları tesYİ)'e edil· 
mekte; yer yer s.labili1.e hile 
ıetirilmekttdir. 

Belediye, arnavutkaldırımı ta 
(Dtvaaı 11 latltle) 

:yclın ~a sü\ ~ana1\\n 
kurulması için atılan - adım 

Süt dôvamızın baş akıncıs ı, Aydında Veteriner 
Hekim Selim Yatağan'dı r 

Aydında mlihim bir davamı· 
lln dertlisi \'C i.şıkt olarak 

)·aşa)·an bir akıncıya ra~tgel· 

dik. Bu diiva, Türkiyede ihma· 
le uğrayan ı:üt davasıdır, alon· 
cı da Aydın \reteriner lh.idüril 
,.e Belediye Reis Vekili Seliıo 
\'atağan;dır. 

Bu anla)·ışlı ve hassas ruhlu 
,·atandaş, meı-;leki irabı, A\·ru· 
pada bir hayli tetkik <eyahati 
yapmış, her memleketin bir sağı 
hk, gıda Ye iktisat di.vası djye 
sütçülüğü ne şeltilde ele aldı

ğını ,.e ilerlettiğini görmüştür. 

Bizde bu kadar esaslı bir dil· 
vanıo sahipsiz kalmasına, ço
cuklarımızın süt gibi bir gıda· 
dan bol bol istifade etmemesi· 
ne, hastalLk istidatlarını önle· 
mek bakımından ~ut davasının 
üzerinde durulmamasına yanıp 
tutuşuyor. Kendisiyle konuşur· 
ken, şu hükme vardım ki, ve
rem hastanesi için sarfedilen 
ga)'rellerden bir kı!<;mı olsun, 
hastalığı önlemeğe ,.e ucuz ve 
hiılis süt \'e yağ yetiştirmeğe 
ayrılsa. veremle mücadele sa· 
vaşında daha iyi neticeler alı
nacak. 
Düşünün bir kere ki bizdeki i

neklerden senede vasati olarak 
ancak 300 ili 350 litre kadar 
~üt alınıyor. llalbuki Avı·upada 
ve Amerikadaki miktar 3000 
ilii 7000 litre arasındadır. Hat
ta senede 12.000 litre süt veren 
inekler \•ardır. 

Sua'I 
hkah 

Selim Yatagan·ın ktncli •aı.İ· 
fe sahasında girlıtiği b\r hare
ket vardır ki o da haı'Van sa
hiplerini sun'l ilkah usulüne a· 
lıştırmaktır. Aydında bu bakım 
dan çok iyi neticeler alınmıı· 
tır. Memleketin muhtaç oldu· 
ı:u binltree boğayı temin etmek 
mümkün olmadığına göre sun'i 
ilkab usulünden htr tarafta 
geniş ölçüde istllade edilmesi
ne ihtiyaç vardır. • 

İkinci bir hareket de Aydın
da bir ·Süt Hayvanları ve Süt 
Sanayii Anonim Şirketi• kurul· 
masıdır. Selim Yatağan, Vali 
Dilaver Argun'un teşebbüs kud 
rttinden istifade suretiyle, bu 
maksatla teşviklerde bulunuyor 
ve yol gö~leriyor. Kanaati şu 
mtrktıdtdlr ki böyle bir çıQır 
açılırsa, Danimarka ve Holan· 
da gibi sütçU · memleketltrin 
tecrübe ve sermayesinden isti· 

fade etmek \:e kendiJeri)·le iş
birliği kurmak imkinları temin 
olunacaktır. Nitekim §imdiden 
oralardan bize bu maksatla ya
pılmış müracaat1er vardır. Dün
ya piyasasının ibtiyaclarını kar 
şılayamıyan ve yemleri hariç
ten getiren bu memlek.eUer, 
Tilrkiycde hayvancılık ve •ili· 
çülük bakımından mevcut bA· 

kir geliıme imkanlarına ciddi 
aliıka göstermeğe başlamışlar
dır. 

Şirkttl• 
He<ltfltrl 
Aydın Süt Sanayii Anonim 

Şirketinin anı mukavelesi ha· 
zırlanmışbl'. Ortak bulmak gİlç 
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Aydın: Sıhhatlı 

insanların memleketi 
Aydın, •ıhhatli insanlar memleketıdir. Bu vilayetimizde umu

miyetle salgın halinde bir hastahAa ra&tlanmadığı gibi 
Vatandaş sağlığını koruyaeak yeni yeni le•i•ltr yapılmak· 

ta, faaliyet halinde olanlar da nzi(elerinl !Ayıklyle yapmak· 
tadırlar. 

Vilayet merkezinde hususi idareye ait 110 yataklı bir 
memleket hastanesi vardır. Bu hastanede her hran~\a millehas 
sıs hekim bulunmaktadır. Bölgenin tam teşekküllil hastanesi 
Aydındadır. 

Aydında umumi n1uvazrneye ait bir de Dolumevi vardır. 
Bozdoğan, Karacasu, Çine ,-e Söke ilçeltrinde beşer ya

taklı birer muayene teda\'i evi bulunmaktadır. Buralarda icil 
vakalara gereken müdahale ve tedavi yapılmakta, icabeden 
hastalar sıhhi otomobillerle Aydına nakledilırİekte<llr. 

Bozdobn ilçesinde bir hükümet, bir beJedjye tabibi, Ye
nipazar nahiyesinde bir tele ye tabibi vardır. Boıdo~anda altı 
sallık memuru ile beş ebe vaılfe görmektedir. Çine'de n 
bUJ'aya baglı Karpuzlu nahiyesinde birtr hUkOmtt tabibi ile 
Çine merkezinde bir belediye tabibi vardır. 

~ühim bir kaza olan Söke'de bir hükOmet, bir belediye 
tabibi ile beı sağlık memuru ve beş köy ebesi bulunmuta· 
dır. 

Aydın merkozinde a)ı ıca Belediyenin de sallık teslıi
liltı vardır. 

Verem, Aydında, diğer vilayetlere nazaran daha aıdır. 

Buna rağmtn 952 Ma}ıs ayı içinde 2180 ntandaşa pirke ya
pılmış, bunlardan menfi olan 889 çocuğa B.C.G. aşısı tatbllc 
tdilmiştir. 

Vtrem Savaı Derneği son yıllarda Aydında çok faaliyet 
ıCSstermiş, Söke, İncirlio\'a, Germencik, Umurlu, Çine, Atça, 
Koçarlı, Köşk •• Yenipazarda şubeler •çnıtf. ayrıea merkez.. 
de bir verem dispanseri yaptırmaya baJlamıştır. 

Ahşap ve köhne olan memleket hutanesi geçen yıl ta
mamen betÔnlaştırılmış ve sıhhi tO<'hizatı ikmal edilm~tii. 
Hastanenin büyük . bir ihtiyacı olan poliklinik binasının ln
falllını hayırsever bir Aydınlı olan Ekrem Çiftçi ilztrine al
ftllf \.e 100 bin lira sor!ıyle poliklinik binasını yaplırmayı 
başlamıştır. 
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