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GÜNÜN YAZISI 

Malaya müslümanlan 
I 

Yazan : Or. //hami Masar 

lJt : 1Z - SA \"I : 'Olt IGRIYE İGRI - DOGRUYA DOGRU Bugün ikinci sayfamızda 

lran Meclisi Dr. Musaddık'ı 
niden Başbakanhğa getirdi 
Kıv81Dus altana ka~tı 

ın kardeşi nıuhakeıne edilecek. Dünya 
Mahkenıesi, petrol ihtilafını reddetti 
~----

h önü 
Tahran, 22 - 1ran meclisi buıün Dr. hürler başlamıştır. Halk, birblı-ine sarılıp ıo

lıluudclık·ı ezici bir çolunlultla yeniden Baı· kaklarda oynamıştır. Parlamento binası önün. 
bakanlıta ıeçirmiıtır. Munddık, Bqbakanlı· de yapılan halk toplantısına pazartesi ıünil 
tı 4 ıün ıüren ve inıiltere ile daha h i mü. başkentte pıtlık veren kanlı hldiseler sıra
nasebeUer kurmak iatedili için çok ıiddetli sındı ölen 10 kiıinın cenazeleri de ıetirilmiş
proteatolırlı karşıla11p iatifa ıorundı kalan tir. Musaddık'• taraftar · Mılll Cephe mensup. 
Ahmet Kıvamussaltana'nın yerine ıeçmekte- !arı• oydan evYel binanın önüne çıkmış ve 

YAZAN: dir. Parlamento Bııbakanlık metelesini mU- halka verdikleri demeçlerde' · Ölenlerin inli. 
~hntet Emin YALMAN zakere ederken meclis binası önilnde topla· kamlannın ılınıcığını. aöylemişlel'dir. S--.... nan 5 bine yakın Musaddık taraftuı ıürültü. Oy sonunda Şahın bir kararname yayın· 

rt ı ' 11 - Muhalefet lide- ıu ıöateriler yıpmıı ve lılusaddık'uı yeniden layıp Dr. Muııaddık'ı yeni bir kabine kurmak· 
'lııi .:Ö•ilaııu Samıunu ıdyare· tayin edilmesini istediklerini ha}'kırmıılar· la ödevlendirmesi muhakkak addedilmekte· 
~ ... telerruıtı tarlfsızlanlu dır. Oy neticesi illn edilince, çılıınca teza. dır. (Denmı Sa: 5; Si: 1 del 
~ · Atıına açık kaldı. · ._ _______________________ __. _______ .. 

~ ite ltet aeue evvel, 1% tem· 
~ ....J beyaaaaaeaiıüa taıı
~ li •Wh ve huzur miiJ· 
~ ratmea, Türklyede ta· 

laadqtanlıa ltirçtju, 
il •dının anılmanna ta· 

!!i'i:.ıı tlıai:ror, eski milli tefi 
~· t

1
iiHilderdea pbıi saret. 

11 tutuyonlu. Halbuki .t-••n ıibi uyanık bir 
~ ••anlar Serbest Fır· 

Fethi Okyar, sonra »e
ti P1runla liderleri hak· 
llftlatu ('Ofkualuiu ve 

•Ynea inonu hakkıada 
bir takım haUenlea 

•IDl.lıhjıaı, bir takı• iyi 
lla reUni duJtluluH 

llıtle etmlttlr. 
t Pırtlala ........ 
{ı..S.e~kJtJ& haller " -............ 

irlerln ilhamı albllda 
ilçüauz IOZIH kal'fl ... 

1 
etkmı,lar, ffrt bir il· 

baıııar, tutmu,ıar, hatt• 
taarJye etmek \e nrhk 

)l 11ıabıuı ıihni)etle c. 
bertlandırmak auretiyle 

11.U..lefet pırtlıinia yok 
lıtlka1netiade adıalu 
il'. 

... '-•knt Parti liderleri· 
..!.~rinde olsam, Samıu. 
.._..lirlere ve diler ltuaa 

e..areıere kızacak yenle, 
~Dii•e koyar, yirmi ılb 

.... ret. kısmen ~k bllp· 
iktidar lmtiJııaBJBdH 

h ta..~!• böyle bir merbal• 
~ ~-.a•ı deri• derla dili· 
~ le11111 haynm lei• hadi 
~:ıidli bir ruhla ıiüea 

Blrletilı: Aaeriu•a Deal•krat Partlaia Cuıüurbaşkanlılı adayları bir arıdı. Seldaa s&t• 
dotru: Anrel Bar ...... Otarphkl• aflveallk teşkilitı idareclıi), Albe• Barkley <Cumhrlaqka 
aı rırdıac111). ~ı elı11ver (eeaatir), R•bert K~rr (seaatir), IUcbmrd Rusısell (se•at4ir), 

n' ın Yardımcısı 
tan eeklldi 

Kongrede lllinois Valisi Adlai Stewenson lehinde kuv
vetli cereyan belirdi. Vali Paul Dever, Truman dokfri

ninin komünist tecavüzünü durdurduğunu söyledi ~ır, ~e iaönü, ne de Rıllı 
' llzuft bir keyif idare dev. 
-•--~ A. .. .n.u• Pr,. 
ı.~aı lllillete uHttur· 

Dün ortada !I veya 8 kuvvetli ~mbe "~ a cuma giınU adaylar 
aday mevcutken vıli Slewenson için oy vermete başladıtı zaman 
ouıün parti adı1ylılmı elde et- vali StewenSon'un ılk turda par
mek bıhiinde en kuvvetli nam- tı ıdaylıtını kazanacalını sanın· 

-e11111erlni affet&irmelı: n Cbicaao, 22 - Demokrat Pır-
ıtlven ve ıevıı kaıu· ti konıresinde buıün İlfinoiı 

iti. lae11eu laemen bie bir valili Adlıi Stewenson lehinde 
r:,hlaıaıılanlır. inöninti~ kuVYetli bir cereyan belil'llliltir. zet libi görünüyor. Kongre per- <Devamı Sa: 5; Sil: S de> 

~;::~~:~~: lzmı·r D P feckilGtında 
tetaltlrbe ta ... ,.realuır, • • '1' 

~"1:..-=..:.= anlafmazbk &ürüror 
ona ıevaf ve ılve• 

ler, Dem.ırat Parti 
tuttutıan yaahl Is-

...._ tekrar ettikleri ezeli 

.._kf hataları b111 lalı· 
...... ._,... hayal ıukatuaa ve lı:tl• 

ifade etqle ... ir. taö. 
~eu"~ ::•k Partblaln JHI 
~ ..:.. n1i ve Raik Partül 
~ .. la t Adnan Menderes ve 
~· rı luıulmaı bir ıaflet 
4-t, «t'e l4ı11 adım h111r1uutlar· 

<rleı llYelerl o t'Hl• De
"••ı Sa: 5; Sil: 1 •ı> 

Bugün 
~anisa 
ilavemizi 
~o ruz 

Ka11ıyaka ilçe kongresi geri b1rakıldı. Parti Hay
siyet Divanı Baıkanına, öldürüleceğine dair yirmi 

mektup gönderildi 
•...ı 11w•iri•W" vam etmektedir. Haysiyet divanı 1 

İzmir, 22 - Demokrat Parti içinde beliı·li bir görüş bir:igi te 
!zmır teıkilltındaki ihtilll aıttık essllı edemedili için tard karar 
ee bara:etlenmektedır. Karp,a. !arının biraz gecikecdi anlasıl· 
kıda buıiın yapıl•uı kararı-. maktadır. Buıün ötrenditime 
tırılm11 olan ilçe konırni ıele- &öre 11 haysiyet divanı başkanı
cek baltaya tehir edilmiftlr. A· na tehdit mektuplan gönderilme 
rad.aa _ ıececek. ~·.n zarfında le baf]anmııtır. Şimdiye kadar 
ıenlmıı olan ıanırıtnn yıtqtırıl ıelen yirmiye yakın mektuptı 
mwna çalqılac:ajı anlııılmatta divanca partililerin duruınl;ırı 
dır. tetkık edilirken en ufak tarafkir 
Dıjer taraftan, haklarında par lik yapıldıtı takdirde haysiyet di 

tiden tatd kararı verilmesi talep vanı baıklnının öldürüleceği 
ediletek baysi,et divanını sevke kıvdolenmaktadır. Alınan mek. 
dilmlı olan partililerin durumu tuplar ü~rine tahkikata baılan
da ıüailn mueleıi olmakta de· mııttır. 

Koreden dönen slibaylanmızm ' 
Adlarını bildir~oruz 

Han• Gemi i Fia tireRftbata HJ slail kırmaşa ealışıynr <Foto Baııın) 

Dün yapılan oniki güreşten 
yedisinde galip geldik 

Ceınil 

İslioğ'lu 

Sarıbacakı Tevfik Yüce, M. Ali 
ve HaYdar Zafer eliınine oldu 

T•lcııı laalillde is.,eç'lıı llirlnclllğl 
• 
ıran 111 

da ilcJ1ıcilljl Tüı•ki11e B• ve Japonu• 11111 

İİ4!Üneiiliij .. •lmuı m_.ıemel 

Ba1na Şl& r'aklltlao tan Uadeıl yapl)'er <F•&o 8a11~ 

Türk· Elen Dernell 
RelSlliln beyanatı 
Prof. Hômicl Ongunsu, şahsen kötümser 
değilim, yapımızın temeli lcuvvetliclir, elet# 
Tllrk • Elen Doıtluk Demeli] riyet prenStbiae ballıhtından ~• 

baıkanı Prol. Hamid Onıunsu, asırlar boyunca fki kom,uyu bi· 
son ıünler zarfında Tı.lrk rıbirine çolt lvi tanıtan tarihten 
Yunan dosUutunu sarsıcı mahi· dolmaktadır. lki milletin u.ıd:ı 
)ette cereyın eden hadiselere ~usu o kadar hakimdir ki mazi· 
temas ederek sor dan bir suale den miras kalan bazı • 'modası 
aıaiıdaki cevabı vermiştir: &eçll)i$ hisler ve)'ı varhtımıza 
•- Bu yazılan, milin& ve sa- kasdetmek lottiyen harici amper· 

!reyi teessilrle karıilamamak yalist arzular tnümeullJerinhı a 
kabil delil. Ciln-U bu nevi teY· ı:acatı ufak tefek rahnelerı ~a
ler, \'ilcuda ıetirmek istedlJimiz buk tamir eder kanaatindeyim. 
doıUuk binasının tamamlanma· İki millet doıtlulunun inkişa 
ıını blru ıeciktirebilir. Bu yapı fına taraftar olan bizler. mıı:\ye 
ilinde ça)111DU1 iham ıelen blr ıünü ıeçmiş ve kuvvetini kav· 

Ket.ınk.i . :?2 <Huıııusı suret 
te ıônderdiıımıı mubabırımız 
Sedat Taylan telilzle bildırı. 
yor) - Serbest ailrei U)ÜnC'U 
tur kardöfinal ve dömifinal mu 
lilbakalarına buıun de devam 
olundu Gik'eşçilerimiz yaptık. 
tarı on iki oıüsabakıının be~inı 
kaybetmişler, ~edısıni k3'c1 t · 

mıılardır . 
Cemd Sarıbacak Te' fık Yu 

ce, M. Ali İslioğlu ve Haydar 
Zafer elimine olmaşlırdır 

Yaı-ınlu ıüretlere. Hasan Ge. 
mıci. Ba~ram Şıt Adil Atan ve 
İrfan Alan iştırak edecekler
dir. 
Takım halinde l.sveç birıncı 

oluyor.· İran ise ıkiı\cılıği c:a· 
rıntilemie vaıiyettedır. Üçun· 

1 
culiık" ise TüJ'kiye, '"Rusya ve 

JıPon~ı ara~ındı rıa'la!llıcık
tır Fakat bızım eangımıı dt. 
t:erlerıne nıızaran uvıftır ree
l ubell güre9Çılerle olımpı) a'9 
ıera katılı;a.) dık bırıncı olıbılır. 
dık. 

l>ünkfi ı:üreı;lerın teknık n .. 
tıcelerı şO~ ledır: 

5Z lrilo: Rnan Gemlet 
< Tüı k ı , Giordaaıo <İtabaal 
i u.rii tuı 

Hasan Gemıcı uçUncü tur som 
ınusabaka mı sabah Italyan s:d· 
ı eşçısı Gıordano ile ~ aptı. 
Gonklı beraoer humının üstü
ne atlayan Gemısı. ftılyını at· 
tına aldı ve tıktılı sarına ile 
bastıra. bastıra ıkı dıkıkada 
gure&ı tusla kazandı itahıa 
cok hırpalandıtından mınder. 

<Devamı Sı. 8; Sli. 1 del 

01'1 .\~l'SU lŞ\N itK 
~ TÜRK KOTRJ\SI 

'~ rl!Nf YAIM.AN 
. . 

RO:Y AMDAN NOTLAR : 12 

Portekiz sahili 
derkeıı ••• 

Ankara. 22 - 11 s. B. Temail rilmil auhaylar kafilemiıdeki IU• 
BürolUndan bildirilmiJtir: bayların iınJeri aplJcladır: 

Aaerllıa Sanlan ....... n kaç kiıl ithıi ihmal edebilir, betmiş blalere delil lst\kbale ba 
Gbe1 Metodll& tlaivenitesl Ba· halli yapuutt bir iki yerini kas luyoruz, akıl ve mantıla 'e iki 
ltuk.. Falriltesl Debaı lloaıut G. dtn boıabılir. Fak.at bea, taba•n ;nilleti:: hakikJ menfaatlerine da 
toru ••• lalaakla ıeım~Ur. kotıimatr delılım. Yapı.mwn te. vanıyoruı Bu menfaatlerın bı· 

<Bu h111ustalı1 lalteriMir he .... melı ku~~etlidır. Bu ku\"vet ıkı "tndı i ~ mılli urhtımız ve ıstık 
ıs temmuz 1162 •ılnü Yokaha- Cabit Toqlı. Turaut Sunıılp. 

ma lurıanından yurdumuza mü· Vufı Arkün Tıhıf Alı' beyı 
tev~n hareket edu deliftl· tDevaaı Sı: 5; 151: 1 ••> d ll)'famazdıdır.) lllılletın ak.: 'e ıekl ındın huı lilımız vardır. 

KıJ(aa RqlJa Mardin Fırtıı•ı lfaa -.ra \'organ vtı iliııbc.oel 
ı \"11111 döutut'u ~" famudadır.) 
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Bir Müslüman memleketi o lan Malayada yetiş· 

miş münevver pek azd ır. Gençlik h a la Medrese 

tahsili ile ik t ifa e tmektedir. 

veJ rl 

1 

\C .sana~ e n. 
tisap ederek a-ı 
rada çolc z n
g n olmuşlar· 

d r. 

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

allar 
e e ı 

ı fıy 

lar o 
ı · ı H Av ~ Şehirdeki 

Azlv Ti Tıkanıkh "' ı 
Yesllkoy l\Teteorolojl l&lal· •• g 

yonunun t2hmtnıerın .. 1:ore On(ey'ıc'ı f edb'ırler 
bugün sehrlmlt \'e el·...- ın· 1 

Yazan: 
J ıuune\\er 

- ...... = ==--==="""'"' Kutle aı Seb ve meyya mevslmınde bulunmamıı dolaytSll'le, bu 
gıda ma-:Melerı üzı>rinde yapılan ihtıkArın \e bund n milt,.vellit 
f Av ti rın son gUnl('rde çok artmıs bulundu~u bılinmektedir. 

da hau sabahlr> in bulutlu. 
deniz ) uıü pu•lu, OPraları 
a ık g çecek, ruıglirlar pov. 
razdan kun etli e~r>crktlr. 
Sıcaklık hıİ raz artacaktır. 

Şehir hatları !<letme~ı. Boğıı 
ve Marmara bb\~e·ınden lstan 

1 

bula gelen yolcuların, gunun 
muayyen saallerınde Karakoy 
ve Emınonunde te;kıl ettığı bil 
~ uk yolcu ke:;afetıni onlemrk ı 
mak adl)k, beledı)eye mura 
caııt ederek, alınac.'!k tedbırlerl 
müştereken etlid etmek Uzere 
mUtehassıslardan mürekkep hır ı 
komısyon toplanmasını istemış
tır. 

Dr. llıa111i E kı Hındıs. 
tan da çok 

kr metli hır rnünevHr k l 1 
yrtı ırm ş olan İn"ı izler kendı 
len'1ın b·lm ıerı ıcap eıien b r 
cebepten dola) ı Bırm<ı'1 da 
oldu u gıbl burada mün ner 
in an loetı·tırmemı l rdır. Mem· 
leket son asır z rf•nda d rın 
bır taa sup \ e cehalet i~nde 
kalmıştır. Mala~a tınıver ıtc 

ltlasar 

ım 1 ce ı i .asın· 
atlarında bır Turke ra t. 

gelm bir t • kım e ile kon•ır 
tum O d1 Lc"l rada t h ilde 
iken unher ıt de bazı " •an· 
da5larımla ayni sınıfta imiş. 
isma~ b n Moham d Alı i mli 
olan bu zat imdi b • hır Kula 
Lampur da İktısat Neuretinde 
bir daıre rei ı olarak ç lışmak· 
tadır. 

Araplar islamı etl bura a 
12 ncl ır lptıd 1 ,. nda ı;etir. 
mi lE'r \ ha ı ıpt dal çarpı ma· 
lardan sonra bu n m mlcket 

k dınilDlZi ka· 
bul ctmı Ond 'l sonra da 
ıısırlarca d ni ?ı mm dı nin 
en sa l m kale i o arak kal· 
mış. V~ ı \e .ç.nc gir lm z or. 
mantarı (jun e ) havı olan hin
terlantları s ınde Mal yalı· 
lar Auupa !arın i tılı\ t eb
buslerıne d ima muka\ met et. 
meğe muvaffak olmu. lar. 

İsllmh t de burad n fır~at 
du5tükçe cenuba \ sarka doğ· 

ı ı,,mı :.ıh t 19 tın· 

, Ing ı 1Pr bu111lıi mus 
ı ~a.. l l\lalacca boğ!zı da 

tra t S ttl mrnts • rimll u. 
t ko o"lı1 rı ı ı lar 'e az 
s nra m cut do uı sultanı 
tahtı rında. bırakmakla b ra· 
b r butün :ırarırnada)a hlkim 
olmudar. 

Kauçuk ı;iftltklerl, 
kalay madenleri 

İn ılızler I-letmeye ba·ladık· 
lan kauçuk tiftllkleri (es

t tr) ile ka. y madenlerinde 
am 1 ol rak ç lı mak isteme. 
) en r ı alı arın rrıne Çırlı 
~e Hıntlı muha ır i;et rmeğe 
b lamı lar 'e mı sure~le • Dı· 
'ıde to r ı n• dil t ıruna m:a
rak bu )abancı muhacereU gıt
tıkce teş'fik etmeğe ba&lamı~
lar. 

Bugün üç mıl:ıron nllfu lu 
memle tin an ak yansı tala· 
:ıralı, l'Uzde kırk kailah Çhili 
"e U ıie on kadarı Uintrdlr. 
1 t bu ç nlı am ırnın bir kıs· 
mı l l'an ederek ju'1g ~ lere çe· 
kılmışler, 2 nci dtlnya harbi. 
nin nıbayetind nberi bu a) ak
lanma tamamıyle bastınlama· 
mı tır. 

Bu 'a 1 et karşısında İngiliz 
ler memlekete- )arı i tıklfıl Hr. 
mi ter, dokuz sultanlığı \e iki 
İngıl ı kolonıı ini hın l olm k 
ü re ~t.ıla) a federayonunu 
l..""tlrmu lardır. 

Federas)on merkc?l idaresi 
Kula Lampur'daki federal hJ· 
kfimetının ba ında tamamı~ le 
l\lala) alılar 'ardır, mahallt or· 
du , e idarl te·kilı\tla da tam:ı· 
mıyle 'fJ la) alılar talı;mnkta. 
dır. Kendi lısanlnrını muhaCaza 
eden Çiıılıler bir ekalliyet ha· 
lındedırler \e içlerinde mUnev· 

~~~~~~~~~~~· 

YENi 

• Karışık • ~tey\8 usareli 

abrikasının 
G AZ OZ LARI 

20. Temmuz. 1952 çekilişinde 
aşağıdaki... tasarruf hesapları 

ikramiye kazanmışlardı r. 
Hesap No. 

265 

rn-25 
15148 
1118 

16050 
3 Cj 
3 2 
2558 
3609 
388~ 
3025 
1848 
19 :ı 
1130 
2 -4 
12:9 

16i62 
15202 
16311 
15i02 
161fl!> 
l5i71 
168 
15-54 
15-57 
3978 
6 21 
4'H8 
6'i18 
3826 
6113 
3881 

İsmi İkrami)e Aft olduğu ,ube 

• 
B hçekapı Ajansı 

:!50.- • Be) oğlu Aj nsı 
250.- • Genel MüdUrlQk 
2;:ı0 .- • • • 
100.- • İstanbul Şubesi 
100.- . 
lOO- • • 
100- • 
l ıı - • Bahtekapı Ajansı 
l O- • • 
100.- • 
l 0.- • • 
lf)O.- • 
100.- • Beyoğlu Ajansı 

100.- • • 
100.- • " 
100.- • • 
100.- • • .. 
l O- • • • 
l O- • • • 
100.- > 

100.- • • 
100 - • Genel MıidUrlük 
100- • • 
100.- • • 

,, 100.- • • 
100.- • 
100.- • • 
100.- > • 

(11779) 

BCl~azın en kibar Ye en ~üzel :ı eri 

EMIRG Ar DA 
deniz görür, ı keteye yakın, Ilk \C orta okullar arasında 
çok guzel ar alır s tıhktır. 

l\l uracaat m:thallerl: Emlrganda bakkal Ah et. es l 
muhtar l\tuhlddln, berber Hasan ve İbrahim Efend i kah· 

ve~indt" <'f'Jll n~, ll'rl' 

sinde Johare Bahru da tanı tı. 
ğım Azız l'ntu'dao ba,ka )erli 

Dün bu meuuda kendımle gonısmeler yaptığımız al.l.lı:alı· 
tar t-u mUll'll'l derdın tıu nl hAd bır der ce e vardığını, licıl 
t ~b rlrr alrr.ıık zamanırtın geçm,.kte oMuğunu; ilk ~·apılacak 
.. in d ı tıh!Ake arıedılen sebze \'e meyunın ıki mı llne çıka
rılma ı t !lbırlennın alınması olace~ını sfö 1 mtşlerdır. 

t tanbula hı> gun gelen uuti 45 • 50 ton meyva \e sebze 
mıktarı a garl olarak iki mislıne çıkarılmadıkça: kabzımaUarın 
arz • t lep mUnacebetle'l'tnden eldo ettıkleri fahis kazançların 
iinUnr gt't'ılemb eceği bılhassa belirtilmektedir. 

Gene bu alı\kalılar, Beledıyenın bir kooperatif te~kil ede
r k, bızzat 1 tıhsal mıntıkalarına el atmasının tek çare olacağını 
ileri & lrmcktrtlırler. Umuml kanıı t, bu mC?,'1.uda. ı~tihlfık, mer· 

k ıı olan i tanbulda upılacak mudahalelerın mUsbN bir netice 
\eremi)e('rğı merkezındedır. Bu meyanda Taksım m"ydanında 
domates satmanın \eya kabzımallarla sair esnafı tehdıt etmenin 
de fa)da ı olam1'?Cal!ı ifade edllmektedır. 

Dun &ehrlml1de ha\ a sn 
bahle3in k palı, dPnlı )üıli 
pualu, me\'1.ıi yağmur sağa· 

naklı geçmlıtır. nO•g rl r 
po) raıd n fırtına ıeklinde 
esmiştir. Gunun en du5ilk 
suhunetı 20.0, en ) uksek 28.6 
u ntlgrat olarak kaydedil· 
mlstir. 

UÇUK HABERLER 
nEı·o(;ı,UNDA ON BEŞ 
GÜNDE 77 ESNAF 
CEZAi, NDIRILDI 

Xomisyonda bilhassa, Sirkeci 
ve Kabataş iskelelerinin yolcu 
ve vasıta naklıne elverişli bır 
hale getırılmesi için bu iskele 
lerın önünde bulunan sahaların 
beledıycce t&nzımı ve otobu lr· 
UbaUarının te!isi mevzuu goril 
~lllecektlr. 

G azozcular sağ lık 

profesör yoktur Ger k kdrral 
gerekse eyalet daırelcrlnin bir· 
çoğunda hUA tn~ilı ler çal•s· 
makta'1ır. Meml k('tte Ufı mek 
tep )Oktur. GE'nçltr m dr "· 
lerde Kur an i:i ~enm kle ıktı. 
fa etmektedırkr. 

Yerli sultanı rın mu a' ır "e 
naı.ırları çok kere ilmı)e sını· 
fma mensupturlar \e ancak fe· 
dere· on baŞi"hrlnde b raz tn
kılApçı bir çalışma ha.lal ab1l. 
mi tir. 

B ı>yoğlu ka) makamlığı çevrf'· 

K il 1 k k 1 t b 1 S • • sındeki c·naf ve gıda madd,.1• .. 
Ü iyel i aça s an u er ısme rının kontrollarına devam e:i!1 

mekted ı r. 

talimatname s ini 

din lem iyorlar 

R b ld Havalımn birdenbire ısınma;ı 

Eşy ele ·eçt'ı g.., et aza 1 Bu cumleden olarak on beş dnla"ısıle tehrimizdeki gaz~ı: 'e 
gun "Zarfında 1644 P.snar 'e rı i- J " 

.kapalı &i§e ·uyu imal eden fab.

1 

luh!faıa başmüdürlüğUnce MildrieU, temmuz ayı nihaye es·ese kontrol ed ılmlstir. S•ın- rtkaların ellerindeki ı;ağlık •3JI 
dün gece geç ~akitlere kadar I tine kadar uzatılmış bulunan İs !ardan 77 müesseseye ceza ke matnameııine ria) et etme1ıkleri 
devam eden takıp sonunda mif. tanbul Sergisine rağbet tok a- silmıştir. sağlık mıidtirlUğilnUn bu isle il· 
hım bır kaçakçılık vakası mey zalmış bulunmaktadır. Fırınlarda da gece yapılan !Akalı ekipleri tarafıntlan tes 

Türk 1n1nlı\bı ' e 
l\Iala~ alılar 

dana çıkarılmıztır. HAdise 6ii)•le Serginin m~l teşhir edll<!n kontrollarda dort f ırına ceza ıe- bit edilmiştır. 
Memleketınde büyük bir istik olmuştur: pavyonlarının önlınden geçerek silm iş ve noksan \ezinli 469 ek· Alınan gazoı nllmunelerlnıieıı 

bale sahip olan \C dostu Samsun \'apunı kamarotların· eğlence mahalline giden insan mek mü~arlere edilmiştir. ek.~erıo;ın i n 5"ker miktarı yO~tfe 
olmakla şeref du)du!'!Jm Aziı dan o·man Aydının kUllı'"etli kalabalııtının artık_ tok tenh_a FENERDE ESKİ ili · b · d k lk Ul 
Unku tana Mala.}'a Cnhersıte- " Ilı ,. k5 

1 ti h d .:ı 1 e nıs etın e e s ~or m 1i 
mıktarda kaçak na}lon gömlek. •tıbı o ayca m şa e e e 1 Bi R EV ÇOKTÜ tür. Ayrıca memba şişe suhrı· 

sınde }'1ze ~akın zekı 'e vakur kadın camaşırı, kravat. latex mcktedir. • • nın ) ıkanmadan tekrar doldu 
bakı'lı talebe He hır harbıhal ma)o \e k•ımaş cıkararak bun· Diğer taraftan, sergide zarla •. FenE>rde Kırcthane ookalt~a ruld•1ğu \'e ıçlerınden yaprak 
) pma fırsatını u~rdı. L\ vel6 ları peyderpey sattığı Muhafa kumar oynatanların çok artmış ı Kı?'enoı; l\lakrıdı rı .~it tı: .men \e saman kırıntıları çıktığı da 
it,-tısadt mevzulara tema cttık ıa Ba mudurlliğUnce haber alın· bulunması da umumi şikAye'lcr ah ap 3 katlı ev bıtı ıktekı ar· g<ırulmıiştur. ' 
fakat hem"n aknbınde memlc- mı , O '11an Aydın dUn gece ta mucip olmaktadır. sada temel kııı:dırılırken tan13 Öğrendığimlıe gore dUn 10 
kctın kalkınması ml'nuu \e kıp cdılırken Tak ımde bir a- Bılındlğı üzere, serdde zarla ":ıf>~ çokmu;tUr. İn arıca za) ı ıt eınz fabrikası ile üt memba 1 
Turk inkt!Abı hakkında ı;orU • t n bıraktığı ıki b ıvul oyna Ulan kumar şekli memnu Y ur Sa\ cılıkça tahktkata baş suyu im1lcisine para ceza51 ke 

1 

meğe basladık. Soz LA tın ~arf· ::;a~~~af mak üzere gotururken dur. lanmıştır. ıllmlştlr. 
lerinın kabulu mc clr ıne ınU l"rtıbat alan memurlar tarafın • • BE1."KOZ K !\Snı ·ıN h • • • 

· " 1" ld ıı u ._. Ş 1 k d f Bir mcerımııın kal ~ttı . .,ıa um o Uı:.U z re dan yakalanmı tır. Bavullardıı lf 1 gece on UCU arının PR \ ANTORYOl\t YAPIIr y 
~o ~ılyonl~\ E1nd~nrıya b~~~ın- 82 ne)lon gomlck ve ıs ipek yapacağı toplantı l\IASINA DE \ A?\t Entı.tı OR olimpiyatlara hediy si 

ar erını a u e mış n ı kra~ at çıkmı,tır. Osman Ay Sağlık Bakanlığınra ünıv"r:oi· Şehrimiz adına Helslnklde ) cı 
makta~ır. Oratla okur :; azar dının e~y a sakladığı anlaşılan Sisli gecekondularını ıhya ve te Pre\8ntoryomu olarak kıl pılmakta ola!} Olımpi) at O) ın 
nisbetı son.,. on sene zarfın~a Ka ınıpaşada bır evde yapılan &llzelleştırme der{leğı, 27 tem !anılarak olan Beykoz kasrına farında en teknik dün)a bure· 1 
"'o 7 den 20 ~ c ) ~k clmıs arama1a al ni cınsten naylon muz pazar günU saat 16 da $.şll en elce \C"'llen 100 b n liralık 1 çisi ile biri kadın. diğeri erlı:ek 
bulunmaktadır. Bu mısal g~z- omleklcr , e kumaj bulunmuş Abide! Hilrr y t cadde·ı 179 U· tahsisata ilAveten 250 bin 'ıra olmak üzere iki ) Uz metrecıye 
bnUnde dururl.en ve karsı Hın· tur Yakalanan e 'anın kıymeti yılı kahvede fe\ kalAde bir top lık bır od enek daha g!!nderılınıs birer kupa ile dUnya gUzellık: 
distan sahıli Madras'ta yüzler- 4000 !ıradan fazladır. lantı yapacaktır. Ut. kralitC'sine gümUş bilezik, fğ'le, 
ce senelerdenberi Kur'anı Kc· B t ı tıda ku ban bayrı O man Aydının Uzerınde ve u op an • r Kasrın prevantonom haline küpe ve dunya Olimpiyat koml-1 
rim Tamll lı anına trrcUmc not defterleri arasında bulun:ın mında yapılması dUşUnUlen m.- ifrağına süretle de\ am edılecr>k te·i bafkanına da bir TUrk ha·~ 
edllmls bulunurken ycrlı sof. lı tclerden bu sahsın 23 bin il tıng mevzuu görüşülecektir. tir. Pre\anto,..om ikm3l ei 1 lı ı hrdı e edıleC'ektır. 1 
talar hala •LA Un harflerınl .A. • J 

ra cl\arında e ~a alım satımı v l:retm nle r Derne~inin dı11i takdırde burada 100 . 150 Da\Ut Mu·a •smınde bir h<>TI1 kullanmak kufilrdıir• dıs e pro· ı:ı ı:ı ı. 
yaptı ı k.ı)1tları bulunmuştur. p· h t ' ünıver ıtcli genem teda\ isi ıı:a 5er mlz tarafından yaptırılan bu 

pagandı yapmakta imişler. Gcrı kalan e§yanın nerelere sa ıre seya a ı ı bıl olacak•ır hed yeler dun \•ıltı ete tt lım 
Beledl)e reisinin tıldı ı 'e emlden ne suretle İstanbul Öğretmenler Derne Sağlık Bakanlıl!ı a 7ıca t·tan ed imi tir. He-lı• el r bu"ün U· 

soı:le.rl ç k rıldığı luhafaza Başmıidur ğ nın tertip ettı ı Yunanı tan bul cmrıne B kırko akıl ha çakla H l lnkt e önd rılrT' •ır 
luğunce ta hl ık ed lmektedır. se) ahatıne işt,rAk ~den 50 ki· tane lnın tamıri itın 120 b n. ço- }(ah ire Elçimiz vaıifesi Bu me\Zuu b!r kere de Kula ilık oğretmen kafilesi bugün cuk prevantoryomu ıçın de 170 bae.ına 

Lampur'da BclrôiSe reisi ( Pire) e hareket edecektir. bın lıralık tahsisat gonderınış Y g itti 
ı sayın ?ılahmut bın :Mato ile 1 Öğretmenler Atına, SelAnlk, Ur. Bir mudd"tt"nberl şehrimizde 

münakaşa ettik. İlmi)e sınıfın- İskC"çe ve GUmtikine)i ziyaret bulunan Kahıre bU\Uk elçimiz 
dan yetışmiş olan mueariın· ettikten sonra Edırneye de uğ lstanbul emrine 100 Fuat HulO i Tugay diln uçakl:ı 
Ueyh bir ak&am benı c\ ine da. rayıp 1stanb•ıla döneceklerdir hsıra gıtmiştir. 
vet etti ' e kendı ıylc ~alnız • Kafıle, Yunani tanda Turk öğ polis d a ha verildi Tümge n e ral G avin 
ba$ımııa üç saat kadar gorus· rencilerlne aıt blr resim sercr•sl 
tük. Şehir cıvannda modern ı 908 l\I Ş ru ti. açacak \ 'C ora~akı Ttirk iiğret- Garı.ilen ltizum Uzerine tshn Edirne ye gitti 
bir e\de oturan Bay l\Iato ev- ı;nenlerine me,leki eserler hedı bul vıla) eti emrine ~üz e'Tlnıyet Evvelki gün şehrımize gel<>n 
velA, hemen bUtun Malayalıla yet ı n k J 1 Ahı ye edeceklerdir. mrmuru daha verilmiştir. Amiral Carnev karrgAhı k•ır 
rın mensup oldukları Şafı! mcz. \'erılen bıı kadro lle geyrU mav başkanı TUm•e!leral Gsvin 
hebi hakkında bana ba?l izahat 44 ıl en el bu un, 23 Tem Bug ün temeli atılacak sefer teskilfttı 'e kar2kollnın berabsrlnde mal) e•ı ve blrınci 

dik Si Til ki muz 1908 de İkinci l\Iec.ruti· munhall"rı' ta'- ı•e ed le ek• ' \er ten sonra, • z r er " ilkokul binaları " .. , " r .r. ordu subayları o'duğu halde 
hakkında çok şey oğrenınek Is· )et lnkılAbı olmuıtu. 1878 de Emekli" e pvkr-l ' lenleri., v r dOn Edirıı~ e gitmiştir. Tüm •e 
Uyorum, rıca ederım bana an· lUecll i Jebusanı bir daha • · Sehrimizde )apılmakta oho leri de Anadoludan aılro.t rlu neral Gaviıı Edırnerfe mUhim ns 
latınıı• dedi. çılınamak fizcre kapatan Sul· ılkokulların inşasına hızla de- rumları itibarile elmelcrl ı 'JP kert tetkiklerde b!.!lunaC'aktır. 

tan İ kinci Abdlılhamlt, mem. ed•n emni\ et memurları ile dol - • -
Kcndısine ı::ur'anı ı:erimden l ekC'ti otuı küsur :ı ıl bildiği \am edılmekledir. durulacaktır. ,- - TA \ ' 1 - , 

,e hndı terden mı al g tırcrek gı bi idare ctmlctl. lll rmleke· Bu cumleden olarak bugün de 1 
i h t d kçe h2.,reti arttı ~ aat onbirde U kıidarda Sulta'l -0-- 23 TE J tl ' Z 1952 
ıa a 'er 1 

J ' tin hUrri) eti itin çalı~anlar 
h t bıı U"U"oruz ,e ~., tepe ~e saat on ikide de Rumelt K 1 d 80 ÇARŞAlllBA \:e nı a~e J J ..,.. da 11011 dunnamıclar, lrerlde onya yo un a U 

t i · b h 1 d t"k v " ~ hisarı ılkokullarının temello:-ı AY 7 - G N 31- HIZIR 79 en onun rın u a e u u • , e dı•aııda l\le•nıtl• et ir in · 
d d. b i ı d cek " • " ~ torenle atıla('aktır. Tdrenlerden koyun parralandı R 11 1368 - TEl\ll\1UZ 10 

e 1 'c en m ıcup c c çalışmı lıırdı. Pasif muknve· :ı HİCRJ 1371 - Zi LKADE ı 
tarzda ddaatle • B ni lr at et· m t 1908 de filli harekete birınde Mllll Eğitim Bakam ı 
tiniz• dedı. K('!ldi memlek,.l ve inkılıip ctml• , 0 Ilumellde Tcvfık herınin hazır bulunacağı Konya, 22 (Hu·u·I) - Bugün 

hl er hl d k " muhtemeldir. 80 k l · ı mu tin en ç ışan çı ma· bir iht ilal mahiyetin! a lnııs· o)unun parta anması e sona 
mış \e ecnebi olarak yalnız in tı . 23 Temmuz.da ıanastır \e Ulvi Y«ınal lımire gidiyor eren feci bır taşıt kaza ı olmuş 
gılız kolonı memurlarıyle t e. Scldıılktc nıeıruti ·et il An e. tur. Afyon eıhetındrn Konya) a 
mas etmış olan bu zatta gordU· dılmls, ertrsl gtinil Sultan f. Denizcılik Bankası genel mil gelmekle olan )lıkhl bır mar&an 
ğum bu intibah l\Ialayanın i .

1 
kinci .Abıliilhamlt, mllletln dUr yardımcı,ı Ulvi Yenal. B1n diz Karakoy cnarında bir kam. 

tıkbalı hakkında limit lzliğe ıu Jıaran bntinde bo~un eğmek kanın İzmir isletm i ihtiyaçla yonla çarpı mt , koyun yüklü 
d k 1 t rını mahallinde tetkik ve tesbıt vagonlar deuilml tır. Bu kaz.ada 

zum olmadıın"a beni fnandır. 1 rorun a a mıf 1• ı 0 .... TÜLBEI'\TÇİ etmek maksadi) ls bugUn zmı 80 ko' un parçalanarak ölmu~tür. 
dı. ._ _ _, ...... .,...~._-_......_...,,,=" re gidecektir. İnsanca zasıat olm:ımışttr. 

- Sitem etmedim. 
- Siz makul bir kıza benrl· 

yorsunuz. HaMen anlamanız lA· 
zım. 

- Hakkınız var doğru. Fa·~ 
kat bllmc-m kı bana ne oldu da :::r 
bo.>le konuştum. ti. 
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- Hoşunuza 141 "11 itındlr ~ 
Ray. Çunktl tız de benim çok 
hoşuma gidıyorsunuz. E er Trıı 
uer'lcre gıtm,,ml istcmlyorsa-sıtcıffi':b YAZAN =<' FANNI' ffUllST 

tii 

çEviRE11~ 'REZZAN A.E. YALMAN 
nız gitnırrıı. 

- Neden istemiye)im? 
- Bıraz eV\lel onu ima ct-

mlftinız de.. garson he ahın üstünti getirin· sevimllslsinlz, Ray. HenUı hak. - Sizden bahsedildiğini duy. ket ediyordu. Her halde Co· 
_ Sıı benım h('r 

60 
ledi ime c bozuk paraların bir kısmı~ı kınızda fazla bir şey bilmlyo- dum gıbi gell.> or, Ray Schmldt. rinne'i bu tarzda yalnız tıkma-

. ~ aldı 'e :oılrml beş sent bahşış rum, ama eminim ki anneniz - ihtimal. ğa dnet edemezdi. Freda'yı da 
• bakma.>ın. Ben Rıchmond ~so· bıraktı Bu fazla de<ııldi Fakat 'e babanızla beraber oturuyor· Ray, içınden bunun do"ru ol· kimse davet etmbordu. !'\eden. 
kağından yüz metre kadar ole· aı da &a~ılmazdı. .. · sunu:r:. mamasını temenni etti. Kım bi. se Ray, daiml bu tarzda teklif· 
de otur_u orum. Beraber tram· Bır banka memuru için Bur. Walter buna hlt de emin de- lir hakkında ne gıbi drdıkodu· ler hrşısında kalıyordu. Fakat 
\ali b.ıner. gideriz. nett gıbi pahalı bir lokantada ğıldl. Fakat böyle olduğunu du. lar du\ mu& ol:ıbılırdi Walter: artık Uwlmenin $ırası de,.ildl. 

- Bır haber daha ı:onderlp ,. 
1 . C . 1 bT . yemek yemek ağır bir şeydi. yunca iı;I rahat etti. Demek ki - Her ne ıse, ~imdi artık E\'e gelmesini müna~ip bulma· 

ie mı} ece ım~ so) e3e 1 ınm. Zaullı Walter'i bos :oıcre mas- Ray da herhangi bir Yahudi tanı6hk ya .. Buna memnunum, dı. Freda onları rahat bırakrnı· 
- Sızler bo.>le hır şey yap. f d k t K t k 1 k bl d d k B Ik" d ra a a so mu u. arnı o aı e ·ızı gı annesi ve baba· c ı. .>• tı . e ı c Tagenhorst un 

mazsınız. . . oldu u halde hatır itin ikinci sıyle beraber .>aşıyordu. Ray, Tranna)a bindikleri zaman ba ka misafirleri olııhı'ırdl. 
:waıter üzgü~ hır ta"ırla: defa yemC'k ycmi~ti. Hesap ol- Walter'in ahbapları olan bti· tram\3ycı gulum c.>erek Ray'ı Hem Walter'in de bir lılkk a. 
- Neden bo)le soylU)orsu· dukça .>ilklü idi. Ray, yan göz- tUn Yahudi aile l,ızlarını tanı sclfımladı. nın e\•ine gelmek istem~ ı de 

nuı? •dedi. le :ırekQnu ı:urmuştiı. )'ordu. Hepsi JıkkAna gelen Ray, bu HiUballli i izah etme· ~ilpheliV()i. 
- Çünkü yapmazsınız da on· W ılter, bir arabaya binmeği mUşterllerdi. lll'p· i de iyi giy!. ğe çalı5tı. Bu sozlerl 5ylerkcn - BugOnlerde bena m aza· 

dan. Sizler ciddisiniz. Bu hali- teklif etti. Ray, hunu kabul et- nir, bol para sarfeder, fakat de luzumsuz yere kızardı: ya telefon edersinız. Bızde te· 
nl:r: benim hoşuma gider. medi ve: ald ıkları malın kıymetini bilir· - Her zaman trann a.>a hin- kfon yok ama bitişik tUtUncil· 

~Valter garsonun getirmiş ol ..,. - Tramvay hem benim so· lcrdi. Yaz akşamları ya evleri· diğim ıçın heni hep·l tanır. de var. Bc-ni oraya çağırı rlar. 
duğu hesabı tetkik edip ödedi. kağımdan. hem de sizin gidece- nln önlerinde oturup hava alır· - Bır daha ne zaman görü. - Bugünlerde mi dediniz' 
Sonra ellerblc sim~ı)ah parlak ğlnız evin önUnden geçer, de· lar, ahut arebalerı)le gezme. şeccğiz, Ray? Ben, haftada bir Dunyada olmaz Dcrh:ıl şimdi 
saçlarını düzelterek: dl. t e giderlerdi. iki akşam. annemin misafirı bir gUn tavın etmeliviz Si~I sık 

- Çok mAnalı şeyler s!Sylll. - Peki, mademki tramvayı - Ben il\ey annem ve llvey olduğu zaman, Cincınnati'de sık gormek istedi~iml sol leme. 
yo unuz. Anlayamıyorum, de- tercih edıyorsunuz, öyle olsun. kardedmle oturuyorum. Babam get vakte kadar kalırım. Slıl mlş mıydim, Ray? 
dl. - Parayı israf ettirmekten Adolphe Schmldt'di ÖldU. Bir gelip evden mJ alayım? Yoksa Tramvay sallandıkça t:>ırbir· 

Bütün Yahudiler hesabt in· ho$lanmam manlfatur~ dükkAnı \ardı. $im· bir yerde mi hulu Alım' !erine c;arpı)orlardı. Ray'ın da 

Penaltı · 
Kaçınhr mı 1 pi· 
rutboı takımımız o~ı!\. 1 

yatta ilk maçını. " es!J 
kuandı. Galibiyett ıilP\e' 
hep memnunuz. Fakat tarı;· 
kendi hesabıma 0)'1111 dlJllo 
mızdan memnun oıına ,ıt' 
Zira, Ol unun muhtelif ı ya' 
telerde okuduğum ce~t dt 
§ekli sonraki maçlar tçın 
iimlt Hricl değildir. ~e'1 

l\luhablrlerin ,-erd ~ 
haberll'rdl'n l:i le anlaSI ~ 
kf llk olarak kar;ılastıJtı!\ o
Holl'1tda Antili taln!111i rı11 
llmpl ata gelen takını 1 

en r.a •ıflarından bir idir· !!l'' 
Boyle olduğu halde, 8 

tor futbolcularımız da, ~ 
f esyonel f!l thıılcı• !arıt?l~ao 
baıılıu zayı f taraflart11 bt' 
biri olan •kale on!lnde d•' 
ceriksızlık• hastalığıJ! ıat 
yakalann ı kıı rtaramanııt111 .. 
dır. Boyle olunca, daha l rl' 

' tli ve daha t eblitel ~· 
kipler karşısından gallP bJI 
kabllmem!ı 6UpheH bir ıı,dl· 
!maktadır. Dllerim, e 

ıem boşa çıksın. ilJ 
Hele ilk deHede be11 

lt' 
1 • O galip durumda tke11 fil 
hlmiıe nrilen penaltıyı 1 ııe 
ta atııımız, müsamaha dt' 
gorulebllecek bir hata 
ilidir. ıı6-

Gl!latasarayın ilk ant~00 
ril lskoçyalı meıbur ııoJ· 
t Pr, pPn a ltı çeken bir ful f ' 
cüıı ıin penaltıyı kaçırııı• 1• 
nın nfl edlli r bir hata cıl~, 
dı.iiını futbtılcu lara da ıı•· 
telkin eder ve penaltıyı &s 
çırmak becl'rlksiıliğınl 'al· 
tereeek fıı tbolcu larırı P'11 e
tı çekm ğe te6ebbüs etııııır 
melerı ta\ sb esinde bulııll 
du. t~ 

Hu kanaatin i her fırfl . 
belirten Hunter, çalı~tırd~. 
futbolculara penaltının t.11 
ııl çekileceğini go terirli: ıJ' 
bluat penaltıla r çeker. tll 
menının , .e Turki)en lıı 111 
1 l kalecilerinden biri 0~ 
l! h 1 enal'e t opu h• I" 
noktaya gondereceğ!nl tdA 
H!hten haber \·errliğl ]tal it 
her çektiği penaltıyı ı0 

te' Irirdi. ı;,a· 
Hunter çok hak lıydı: ~ 

leci k le boaluğundan ur;u: 
top f&e kaleciden çok d•f 
çuktur. Bir kalPcl ne k• 1t 
mahir olursa olsun, biç bsı· 
hımm oyuncu tarafından ,ı. 
J.15tırılmaden rahat rab 0~ kapalı ıa\iyeler dıeı ,., ~tıı 
)akın me~ateden çeki ılt 
penaltı muh kk k gol p 
ll"ticelenmPlldlr. Hele tae
kale~ i bulmadan a\·u tla ~ •. 
!itelenen bir pı>naltı, bir a· 
kımın ıan&ını hosuna har~,. 
maktan baeka bir şeY. ~ 
j!ildlr. B•ı hu,usta nıııırıf,111 
lan fııtbıılcular, Hunter ~ 
dediği gibi, penaltı çekı:tı~ı 
l~ini eli '' aya ğı daha ~1 

nrkada&larına bırakmatıdıt' 
lar. 

Sadun G. SAVCI 
ON KELİl\IEYLE . 

Domates ucuılamağa b•f 
lamıı... (t 

Gaıttenln haberi plyasl·, 
akıederse bi r alata ~·erlJ·; 

TATJ,J~ 

KALB Dt;RMASI1'DAN 

BİR ÖI.Cl\I 
v .. !!~ 

DUn saat 10 sıralarında tıt~ı· 
ikam tgAhı tesbıt edilmiytıı ııı' 
nl LAzari adındaki bir .ş'6t~ 
tram\'a) la Bankalar caddesıD · ~ı· 
geçerken bayılmış ve kaldırt• ,1 
ğı Galata belediye heklmli11'\,. 
ölmU!itilr. Ölümün kalb st~, 
sinden olduğu te·blt edıtnıii " 

burdu. • 
- Per embe gUnU altıya dOt. 

ru mağazada buluşalım. ?-l't~ 
ye gidece imlıi o zaman k&t 
laptırırıı, olmaz mı? b-' 

Pazartesi, Salı, Çarşa~ 
Perşcnıbc... Bekleme de' 
baslamıştı. • ııı 

- Peki, öyle olsun. pent ıJ 
beye buluşalım Fakat beni ~o
ğazadan almayınız. Saint ~ 
las tiliseslnde bulusalırn.. ~ 

Ne diye böyle sdylemlştı? t(it 
rinne her halde boyle yerle ~1' 
bulusmağı teklif eden bit 
olmıyacaktı. Walter: 

- Çok l)i olur.. ol 
Dedi Bu teklife memntttı 

du n halınden belliydi. ~!I 
Ray, ~k h~ "·e seviıııll 6 0~ 

bu delıkanlı ile buluşmuş 0\ır· 
i:undan dolayı c;ok heyecanbır
d ı . Fakat hunun gibil,.rine ~ 
çok defalar rastlamfştı. :sus* 
rağmen çok memnundu. Su tı" 
\inç ve heyecan, y •ağa ~:a ,f' 

caya karlar sUrdii . Sonra bır~J;· 
hire iı;ine hır mahzunlut ç 
til. 

ıx 

tıl( 
Ray, yaları söylemeslıti tt ı 

beceremetdı. Soıtradan J\U ,ııı 
ansızın koyden arkada•ları ııtı 
~eldiğıni ve Pazar gıinu o!l6, 
için evde bulunamad•i!ll'11 :st 
le'di. Kurt, Ray'ın o~unü . 
bir se le ke~erek cıwlf' rled1 t' 

(Devaını '°8 ~-... lııl!•• s:ınlardır. 'iteJ.:im Walter'e de - Siz h?ıır!ı"ırıı kı1hrın en dl ben o dükt Aııd1 <'ıııı~ cınım İste hu da .nı .. ı,.;ıPr ihi hare- <Hayır) di,·eıııer•ek huvu mes 
- ... _. .............. _.. ................................. l!KJl ........... ~ ... ----................... ._..__. ... ..,,._,.nmı.....,-=-ı_,.=-ı::=-::=-:ı.:.. .......... .._ .............. -. ...... ll!l!m_.ııım!l!!l!BB!!!!llm!l!!!mrll!~ 
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Son Haberleı· 
" um et 

taıan: E. T 
~... KınmuNltau. 

'-hnhktan lltlfa mü * MıııNa 1D1 blQe 111. 
..... ~ takdim ettili pn llll Pap tarafmdan lna-
.. ~.. Rliıeyln Bırn rulmuttur. 

..._ Mı.etinin istifa ettitt· * hu Jllll'lamnıtOMI Tni 
,. lllektupla Mısır Jtrab· kabinen kurmak üzere 

&..:'.'"" ltrn "1ü ebertyetle tekrar 
~'Ja ıic::~knıaF~=; ~:.,.~~ddık'ı ta)ia et· 

blr müddet istin- _ ... 
hab" verUtyor. * Blrletlk Amerlkıda De. 
itana, irandaki ka· makrat Parti konıreal 

tıe dnam etmektedir. 
"- rlne istifa etmde ----------• lttur. ŞU, Mediain 

Ye ılddeW ukert 
--....... na ohu· 
,_ Bqbüıa lein lati· 

...... 1a11cak bir 

·Biitli11 
KomAnl•tler 

~ ıeıtnce, 'ba ub ıs. 
ıı:-.............. nı11n1a .., •--__ ~ r 
ı!:'_iaıtltere ile oln .a .... ...._._..ı • 
._.., kolı1 hıDetllemt· ~eWW ~ 

'-r ..... t ıetb..wtr. Kuman (Kort), 22 - Gtn• 
-.Jeket ola• Jlmr. ral William Nackolı veda me11-

..._~et IOll u....ı.. jmda, buıtın Kore'den ayrılma. 
~· •bca mllr dan enel. •bütün komilntaUer 
._ • ....ı .... yalancıdır. demiı Ye ml1tteflk
-.••8ftlll'. 'l'leant lerin •onlarla yapacakları bfttün 

~~lemütm-e*nr· il tlltdlt INlll llaNe müıakerelerde tamımen rea ıt 
~ kı'::ı ola....... olmılınnı• tanıye etmlıtir. 

Kore mütareke müıalrereleri· 
nin batlımuındın itibaren ıeç. 
miı olan 13 ıy zarfında mUtte. 
tilrlerin aöıcUJülUnü yıpmıı o
lan Gtnerıl Nuckolı, Tokyo'dı, 
Uzak Dolu bava lruvvetltri nez. 
dindeki vulfuln• ı~et etmek
tedir. 

Üç maymun Tokyo 
Havı meydanını 
AltOst etti 

Mısır' da yeni kabine 
kuruldu 

Basbokan Hilali Paşa eski siyasetinde bir 
tleğişiklik olmıyacağını, Amerika ile daha 

sıkı münosebet lcurulacağmı söyledi 

Kahire, 22 - Krıl Yaruk tarafındın yeni kabineyi lrurma· 
I• memur tdllen Ahmet Necıp Hıllll Pa~a. kabine ırkıdışhn· 
nın ismini havi Jlısteyi bugün ö'leden sonra Krala takdim etmit
tlr. Kabine mensupları Kralın huzurunda aadılı:at yemini yap. 
mılihr. Kabine su sekilde kurulmustur: 

Ahmet Necip Hıllli Pıtı: Ba,bakan, Murtaıi Muragi Paşa: 
fç İfleri, Mohımmed Ferit ZıJltlk Pasa: Ticaret ve Sanayi, Ab
dülhalik Hassune Pıtı: Dıı leleri, Zeki Abdül Mlt'ıl Pap: Ma· 
liye, Mohımmed Rıfat Pıp: Maarif. Tabı Emin Paıı: tıte. 'Mo
hımmed Kimli Paıa: Adliye, Ferrı~ Ali Pııa: tnııtırma, Ha11n 
IUmıl Pııı: Zıraat. 

Harbiye ve Bahriye Bakanlıtı. İç iıleri Bakanı Ahmet Mur
tali Muraıt PıpYI verilmıtken, ııon dakikada Kral Faruk'un 
kız kınleti Prenaeı Fevıiyenin kocuı Albay hmıfl Şirin Beye 
tevdi edilmittir. 

Mı11r. AmerlJuı Uı düa 11kı münaae1»etler lnıtacak 
İtkenderiye, 22 CA.P.) - Yeni laıbüın Abmf't Necip Hi· 

illi Pıp buSUn verdili bir dem~ lıllllrlı Birleşik Amerika 
ırasında dıhı ııkı münaaebetler tuial peıinde oldu~unu aöyl• 
mlıtlr. Hllill Pııı demlltir lrl: 

•- Proırımımı bundan evvelki Bııbakanlık de\Temde 
ıçılclamııtım. Bu ıiyıaetimde bir delifiklik olırııyacıktır. İnil· 
Ilı - Mıaır anlıtmulıflna ıelin~e. K111nn milli emellerinin ıer· 
cekle1m11l ııyemiıdir. Bu yolumuza devam edecetiz.• 

General Ridgwıy 
Görüşmelerine 
Devam ediyor 

A na4olu Afa1111 

Atlnı, 22 - Bu sabahki Yu
nan ıııetelert ilk ıahifelerinl 
General Rldgwıy'ın Atinayı ıe
lııtne d11r fotoırafları, tefsiri• 

Amerikadı bir 
Top mermisi 
Fabrikası durdu 

Ne!.,. '-I- re ve dün Yunan resmi ııhsıyet. 

Vafinıton. 22 - Birleşik A
merıkı ordusu bu,Un. mamul çe
lilr yokJutu aebebiylı top mer
misi ımal eden en bUyük fıbri
kuını tamamıyle durdurduğunu 
açıklamıştır. Tobo, 22 - Bımburı hllVI· Itri ve Amiral Mountbatten ile 

nıt bahçesine nakledilmekte O· yıptılı 1örü1111elere tahsiı et. 
l&n üç büyük maymun Toklo miılerdir. 
ba\'a alınındı hldısa etkarmı,. hi haber alıın çe\Telere göre, 
lır, bir tan ıreyi ele ıeçirmııler Atınıdı ıörüşillecek meselelerın 
dlr. Bunllr, iki ,Un yemek ve. en mühimleri arasında Yugoslav 
rllmedllinden ıınlrlenmlelPr, yanın Balkanların aavunmasını 
tayyare içindeki kafeslerini lrır- tıtırakl meaelesl bulunmaktadır. 
mıilardır. Marmunlır, tayyare- General Ridpıy'in Atınıyı 

..._-1ılne)i kurmalı telrrar deki bttttln bnullın açmııl11, ıelitinde hiçbir komünitt nilmı
~~ ınemur edllmqt&. •• erkek elblıelerıni pırtıl1nuılar yııı yıpılmımııtır. 
•iftfıJara karp ,..We• kıdm elbiselerini 1i)me1e çıhJ- Bununla beraber meçhul ıı
.... liruet tıklp ,.Heeek mıelır. sabunlan vemlşJerdır. hıslar, Atınının merkezinde bu· 
• lllH.11 Pııı J»öl ıe blr Kım e tan are~ e gınp bunları ıunan bir bınının üzerine be\'"az 
._\'affakıyetle yilritebl. )a~alaml)a cesaret etmemiştir. harflerle CCılt aıt buradan Ge-

dan enel ıhterall- M•Jlll1Jft)mr 1tu ~lrildı ti 111t neral> lbıreıini bivi bir yafta 
it bununla bitmeı, bir tayyareyi it1ıl etmııler fakat aamıılırdır. 
tatma )'Ulnak altmda bu ıradı bardaki içkileri ,;e k•· Bu yıftı polis tarafından der
l'öandı aiyledlllab dın çantalarındaki pırfömlerl f. hal klldırılmııtır. 

ve mail ıüçltlle çı· tıp ııarhoı olduklmndın yıka- Libya Savunma Bakanı 
... SQdan meselesinin lanmıılardır. Ankarada 
~"Yı kanılı boyundaki 
~~-etlerinin çekilnletlnf nadir ltlr afllıyı ıfrmelrtedir. Ankara, 22 C A.A.) - Libya 
~ lhımdır. Bular da Banan ıılifmelertal Mlttht dün- Milli Sa\'unmı Bakanı Ali Eud 
~lr. ya M1Jtik alüa De takip edlftk. F.1 - Cerhi buıUn ııaat 11 de fs. 

\'lliyet, ıh ı~ ttr. tanbuldan ıehrimiııe gelmittir. 

Faaliyeti durdurulan tesbler 
Mlssouri'de Sılnt Louls'de lı:lln 
Che,·roltt flbrıkalarıdır. Bu bU. 
\1lk fabrıka General Motor& fır
masının Che\'rolet şubesi tara· 
fından işletilmektedir. Bu bU. 
ytlk fabrıkılırda 2600 işçi çalış. 
mıkla olup ordunun kullandığı 
103 mm lık topçu mermılerınin 
takriben yarı!ll tinıl edılmelrte
dlr. Çelık gre\i başladıktan son· 
ra, 51 glındür fabrıka esasen ya
rı randımanlı i!lb ordu. 

llr Sovyet pilotu 

Batıya iltica etti 

Nımur, 22 (AA.) - l\tig 15 
ı..:çağı ile Alman~adaki Sovyet is ,.1 bölıesinden kaçtılını bıldi. 

ren bir Sovyet havı subayı dün 
Namur civarında yıkılınmıştır. 

Kınıda'nın 
Ankara elçisi 
DeGişli 

U.oofat•d ,._ 

Ottowı, 22 - Kanıda Dııillt
ri Bıkanlılındın buıtln -blldiril· 
diline göre, Dıfiıleri Milstepr 
Muavını Herbert O. Morın, Ka. 
nıdanm Aiıkarı Bilyük Elçiliği
ne tayin edılmlftir. 43 )a,mda· 
iÇ Moran. emekli e ayrılan elçı 
Tumgeneral Viktor Odlum'un ye
ıine geçmektedir. 

l\loran, Ekımde Ankarayı il
decektır. 

Ankara çevreleri 
Yıamurdan 
Z.Brar gördü 
Ankara, 22 - 20 temmuz P•· 

zır günü yağan aiddetli dolu ve 
yağmurlar il dıhilınde bazı ha
sarlara tebep olmu~tur. 

Şimdiye kadar alınan mallı· 
mata gore baslıca hasar, Kızıl
cabımamın 5, Çubuk ılceıinin 
keza 5 koyünde w Karıkkılenin 
Irmak koyündı vuku bulmuıtur. 
l\lahıulatta basar nisbetl yüıde 
40 - 90 dır. 

.t~IsiE(~1rıı3~ 

Millet Pırtiılaln ' l•el lnınl•I 11kthl•I•• r11th1ıa 19 temmuıdanberl ıehrlmlı Millet 
Partlıi il merkeıllldı 111alaakta .... ıeaıl hnal toplantı11 dün ıece ıeç vakit sona t?rtnit 
tir. Memlekett alüalaa4ırn it " ... a17ul mettlelerla ~lllf't Partisi ın 1 esinden incelen· 
dili hu toplantıları 8ıd~ Ald..... hat Ar9a, Osman Btilükbııı, Arif Hikmet. Ahmet 
Tıbtakılıç, 8UJhl Batar, Utft lornnlı, Brtatnal Ak,ı, Ahmet Otuz, Hasan Dla~r, Dr. 

Jla1f Yuarl. Ali aıu ...... n Dr. Maıtafa ~entll iıtlrlk etmlıtır. 

tı çevreıinde lnuncı zayiat ------· 
yokla dı bııı bölıelenle pek u 
sayıda hay\'an kaybı olmuştur. 

Zarar i6ren ciftçilerin arazi 
vergilerının terkini, bankı borç. 
tarının tecili \'e tohumluk "• yi· 
yecek ihtiyaçlarının tesblt 'e te. 
mini bakımından yetkili n ,.a. 
rlfeli elemanlar derhal mahalle· 
rine ıonderllmlslerdlr. Bu hu· 
susta gerekli muameleler yarııl
dıktın sonra icıp eden yardım· 
lar satlanıcaktır. 

Atk muvazeneli 

elektrikmlt 

Londra, 22 CNaren) - Blrle
~!k Amerıkadı yaşımaktı olln 
Avusturyalı "Profesor Dr. Rudolf 
\"on Urban, hızırladıfı ıon bir 
t"tUdde .-A5k, mu\ azenelendıril. 
miş elektrik rad\'asyonlarından 
baskı bir şey değıldira tezini mU 
dafaa etmiştır. 

llgında 14 muhtarlılı 

D. P., bir muhtarlıiı 

C.H.P. kazandı 

Konya 22 (Huıusl) - llğın 

ılçesınin on beş köyUndı mtl!I 
hal bulunan muhtarlık ... çimi 
bugün yapılmış; 14 koyde J)e

ınokrat Parti, bır köyde de C 
H. P. adayı seç mi kazanmı~•ır. 

Seçime heT üç parti de ıstırik 
etmiş, Atalar köyU seçimin! MU 
let Partililer itiraıdı bulunmui 
lardır. 

Ege' de 
T ırihi esesrlır 
Bulundu. 
tınıir. 22 - !ılil1I Uceline 

batlı Selinuye bueafl halkından 
Satıh Sanlı ıdmdıki bir ıah&ın 
''inin bıhcesinde yıptıf1 bir 
kazı esnuındı 38 sıııtım boyun· 
dı bir• kadın heykeli bulunmuı· 
tur. :Roma devrine ııt bir su pe. 
risi veya bir llibı temın eden 
bu heykelin bası !Srttllü olup 
üzerinde bir elbise vardır ve yü. 
ziı yer yer aşınmış ve kollan lı:ı 

rılmıstır. 

İkinci 
0 
eser ise Aydının Dalı· 

ma köyünde ele ıeefrilmll pyet 
zenıin bir kitabedir. Romalılar 
de\Tine alt oldutu tahmin edi. 
len bu kitabe İzmir Arkeoloji 
mUzesinde incelenmektedir • 

Üçüncü eser de ıene Dalımı· 
da bulunmuş olup bir kadın b•· 
tından ibarettir. Bir Ymseum 
oldutu anlıııtın bu bUıt Roma
lılar devrinin bir eseri olarak 
ıorülmektedır. 

Tarihi kıymetleri pek büyük 
oldutu aanılın bu Uc ıHr dı tı. 
mir Arkeelojı müzesine nakledl· 
!erek mubıfıu altllll alı•m11-
tır. 

Tilrkbe Ord11lirar111 Pentıtfon Sımplyon111 10na ermlıtır. 
Derece ılın spornıları mMulmlı madılyılırı Dun ıHl Ji de 

Ankara Ordueı 1 Şeni 11lonunda takılm15tır. 

U temmuı•ı htanbulı bir lnıılllı filosu geolerektlr. \"ukarııbkl 
reılmde bu filoda bulunan n Kanadı donanmasına mensup 

R. M. C. S. Mıplfh:ll!nt uçak gemisi gonilüyor 
----~·---------------~~--------------~-

Çima-şır yıkamak 

artık bir 
• 
zevk oldll I 

Kocam eve HOOVER çom•ıır nıı•~iııtesi alM•daM 
evvel çamaıır gOnleri Hnint i~" llir 1ıtaı•uı wilDiycll 
ve hic bir zaıınan ktıfl milıccl•rcle temiz çcıınıaıır 
bulunduramaıdım. 

Halbukl timdi HOOVll MY91lnde temlı çamaıerl•r ale1Jma ha1ıırdır ve çamaıır 
yıkamak benim için bir nvlc olmuıtur, zira ça1nııa,ırlar HOOVER'le o kaclar 
süratle ve tertemiz yıkanıy• ki. 

HOOVE -
25 LiRA TAKSİTLE SATILIR 

:Otör, gerekse Şa .. i en atır işlerde kullanılmak llıere 
Uıeme ile ~atlıı:ı yapılmııtır. Buıtın Avrııpuın 
~de rutlın•D S T J: Y a. ••Dll•-•timııdt '9:ı:r~ 
rınekttd r. 

TOrtl'" U.,..,. M._...... 
YAICU, •ovueıNç 

T•klım, Cu.,,ı,urtyet ~ ... 1 • Tel fflel tna 
Tıııret. IOVUU11C - lttaQut 

• 

TiCABIT T. A. . .. 
Kullanılmasını şırbtimiıde 
ve Heôwıt ~yilerinde . ... ~ 

• A • 13/17 ilTANBul. 



. . -
. ---- ---·, ------· - -

.. 

• 

4 ----------------------------------------------------------------------~~~ATAN ~--~·--------------------------------------------------------·-----%3·1 .195% 
./ 

OKYANUSU AŞAN İLK 

~---- TÜRK KOTRASI 
-:.;;: -:e:-~ 'l'll_NÇ YAhMAN 

~------------------.... ----------------------------------.-. «RÜYAM ,, DAN NOTLAR: 12 

Portekiz sahili derkeıı •• 
6 TEMMl.Z PAZAR SABA· 

Hl - Bugun A\Tupa sa. 
h..lını i:ormemız Uızım. Fakat 
iOrduğumuz ~er nere i olacak? 
Bunu bılmı) oruz. Telsizimiz 
dort gundur bozuk. Sextantla 
me\kı tayın etmekte ıse guçluk 
tekı)oruz. Fırtınanın .iddcti 
az.almı& olmakla beraber, ha\'a 
kotü. Uf~ hep kapalı. Güneş· 
ten obun, ) ıldızlardan olsun, 
1.ldığımız mevkılere cmnıyet et
mek caız değıl. Suların tekne~ i 
bo,> una cenuba suruklemcsini 
onlemek ıçln rota her giın üç 
be derece daha ımalc ~ev
rıl:iı Bıı da kaptanı ~a•ırtı~ or. 
• e kadar du tuk, ne kadarını 
telafı ettık? Bılmı~ oruı. 

Her §e) e ıa men Porlekız 
uhıllerıne d4şeceğımııı um· 
makta) ız. Ö) le olduğu takdir
de nı> etımu St. \'ınccnt burnu
nu donUp bpan,>a,>a doğru iler. 
lemck \e Cadiz'e sığınmak. ~a
)et daha cenuba du§ersek o ıa
man Ccbelitank veya Septe,>e 
uğramak nifetindeyiz. Suyumuz 
\'e mazotumuz bitmek üzere. 
l'lok parcalandı, ana yelken 
~ ırtıldı; bocnım diregi · daha 
ılk fırtınada çatlamıştı, bocrum 
ullanılamı.>or. Mevcut ekme

~ınuz kaç gun e\\ el kıiflendı; 
denıze attık, pek ımcte kaldık. 
l'tra~acağımız. ilk limanda kot 
U\ ı temizlen1ck, e aslı surette 
tamır ettirmek Iaz.ım. 

\ 

Kendı he abıma bu ılk !ima 
Ha lnı l aı din tellt ri çözmek icin bizzat direfe çıkarı.en 

mn Cadız olmasını anulu,>o· rek St. Vıncent fenerinin bor· 
rum. Bundan ıki bin )il kadar damızda belirmesini bekledık. 
ev\ el Cadiı (o zamanki adile Saat on ikiye doğru uzakta 
Tarşı~) dıin)anın sonu addedi· göriındü. Fakat çakı.ı st. vın· 
lırmı~. Akdenizden ibaret olan cenllııkıne uymuyol'du. Porte
bir dıinya tasavvur edin. Cebe- kız. hatta İspıınya sahilindeki 
lıtarık' Boğazının ötesinde bir rlı~er fcııerlcrın l'elH•linP bak 
te Jıman bılirıi~or: Tar~is: ö. • tık, kar,ımızdaki t<'ner bunla-
tl'~I ml'çhul. Halbuki bugun rın hıç bırı değılrlı 
Yenı Dunyadan ~elken açarak llaşim Mardin motörU dıır. 
s:eolen .nu> amn ıçin Cadiz bcJki durtıu. Sabahı beklrmel!e ka. 
rle meçhııluıı onu, 3) ağınmın rar verdı .• 'ı~rede bıılundui:ıı· 
toprab d<>gcceği ılk kara par- muz hakkında en ufak hır fık
ça ı olacak. Ama, dedığım gı· rımız o.madan, )attık U\Udul.. 
b, )elktnlı ıle l')lr ederken J>unıendeki \ardi)acı kotra\I, 
plan )apılamı)or. Hıç bir ,ey ahılın açı ında. muanen hır 

lam~ız. Ha~ım Mardin gece va. 
:.eıyetten şüphelenip, motörü 
durdutmasaymı~ bu sabah her 
halde kendimizi Kazablankada 
bulacaktık. 

<De\ anıı \'ar} 

* 
« Rüyam » kotra51na 

1, Bankasının telsizi 
.\tlantı!i geçmefe mu\ ıC! ık ı 

olan . nü) am kotra ı .ı!lip ve 
kaptanı B. H3şim Mardine. e\" 

\Clkı ı:un f Bankası Ne~rı\ .ıt 
:Müdürü tarafından a ağıd ıki 
tel iz çe'kılmi tir: 

e\' rlden bılınemı) or. He!,.. bıı bolgenın ı~·ınde butiJn :l'ce gez 
Jrrın \aptı~ı gıbı bu lŞ bir dıııp durdu. . . •• \ llanligi. grçııırk tr ~'!.~ıÜ· 

por olarak, )ani ~arı amator· Sabahle\ln me~elr anla•ıldı. sıı n ı11dt' munıtfak olaı ak l ıııL: 
ce ~apılmakta be . Teknemiz Dort gunİük de\•.amlı fırtına u,.n iı Spon·u_l uğuna ka1.ınıtır· 
ura ·, teknık ımklınlanmız nis- esna ında ular tekne,> i 0 im· m ı~ b_uıuudugunuı ~Ndttn ılo· 
beten mahdut, gemıcllerin ço- dar cenuba lirüklemis ki, Af. l ayı s~ :ı:e " . uk~d~ l :ırınııa h.11· 
tu tecnıbesiı.. rika sahillerini bulmu~uz. Ve ru~tlı lebnkle~ı~ı sunar. ~ıl · 

«\'atan• okuyucuları ara· ilk bordnlıırlıfıımız fener, Por. '~ _ ıl t, Ch a~e ~ alıon:d Ra ıı k .. ın 
ıında belki hatırıa~an bulunur. t k' d :o:.·ı ıt F I .mn nsıtanı1hı bankamıza ıon · 

~ c ·ıı.e Co;ı •. mcbcr . ası~ :a· derdigi do~thı l: me ajını ria 
Bundan Qç ~ ıl C\ \el bu gaze- rache (E~. naı ) şchrıne aıtmış. mtmnunb etlt aldığı mm hi!d i· 
tede, Amerikada )aptığım ga. Fakat dun ha\•a ,artları ar· ridm. 
1· p bır e) ahat hakkında bır ıınuıJ la\ ıne imkiin 'ermedi· 
ropo. taJ crj~ı çıkmıştı. O za· ~inden, ak aa1 Portekiz ah ilin 
man Ne\\ Yoı k'tan an Pran- den cenuba iniyoruz zıınn '"· 
ısco'~a 3000 ku ur mıllik bır Batı Afrika ı::ıhili bo\lınca Ka· 

mcsafe) ı, ~ ab .. ncılaıın otom o· zablıınka') a doğru inmcğe ba~
bıJ ve~a kam)onlarına bıne b fi 
ne, hır un zaıfında basıma 
neler geleceğını, ne kadar )'Ol 
btedeccğımi \e) a onlimdekı 
gece~ ı nerede geçireceğımi bı· 
Jemeden aşmak tecrübe ıne ı:i Sünnet d uğünü 
rısmıştim. Halen ~ elkenli ile 
~ apmakla olduğum bu ;> oJcu. ll • I'ar Ji Bt1uıt bn At u J.. 

luk da, bir bakıma, bıraz O ga 1 fuı O~ 9SJ cııreır u tut :w dın, u · 
rlp eyahale benzı) or. Bu se· baba la dar dnı:ıı •tm•• uzu• bu1uı.: 
frr de hır ı:ün zarfında ne ka- b r ıunnot d•.anii tortJP ıt;n,.ıtır. 
riıır ılerleneeeğını \ eya gecele· ı:oculluını • nn.1 • rını uıuurı 
~ ın nere) e , arılm olunaca. da bulunan T• ındaı ır n 1'&1 tlan h•r 
~ını bılcmi\ oruı.. Bah~cltiğım run uıt ı ~ d•n :ıo 1 • hrl•r- i;.1." • 

kara )'Olculuğunda mukadde· d•ld ı:>ar ı tcı • uıd• ktbn' •d. 'l>• .. •d r 

ratım talıhe \<' yabancıluın 
ke~ fıne b.ıtlı\ dı, bu efcr de 
kaderımız ha\lı fartlarına \'e Kongreler 
ruı~arın kc) Cıne ba~lı. Şu 
farkla kı altımız denız. Ve dt 
nıı cakası olmadığını hl'r fu·. 

att.A hatırlatı~cır . 

ATLA~"TİK ı İR.\\ F.T 
ŞU.Dl AMA ... 

' TEM~IUZ PAZARTESi GE
CESl - Dundcnberi ba~ı

mızdan bır çok beklenmedık 
hAdısc geçlı Anlata~ım. 

Kongre Tehiri 
;\lemdıır Guçlik Klubli l dı· 

rr Heyetinde.n: 
Alemdar Gençlik Klubunlin 

20171052 pazar ı;ıınti ~apılması 
rr,ı·l:arrer kongresınde ni.;3p h~ 
sıl_ cılmadı:ından ko:ı~,eniıı ~ıı- 1 
p .ma ı 2717 952 pa1 ... r ;:üııtirıe 1 
t.ıl k edilmiştır. O ::Un rnt Q d~ 
az .. : .. rın Nuruo nıanıy., ikbal 1 

kı ııathane ıne tc~l'ifleı·ı rica O· 

lurur. 

VEFAT 

Ru tel;:rafa dun llü~am kot 
rasından ı:elen re\'apta "Ö teı i 
len a!Akadan dola~ ı te~ekkur e

n 'ır.ekted ,r. 

Z AY i 
lll<lO en esinde Hayri~~ lise•i· 

tıi! nakletmek üzere t !anbul 
r.. kek lisesi II. B. den almıs 
old:ı"um tasdiknam!mi •.a)'i et· 
tinı. Hayriye lisesinin yanması 
liztrıne ka) ıllal'ln m!' cu t nl· 
ın:ıı1a::ıından ôltirü, lstauoul Er
kek lisesinden )enisıni ııla<'•· 
ğımdan e,.kisinin hükmU yok
tur. 

El\'İS PEKGÜR 

'' YÜZÜ MÜll 
GÜ ZEL l ift CiLDE 

U VU$MASllll KREM PEllTEV•E 
IORÇ LUYUM,. 

Dun ~aat 2 25 de ufukta ha
) al me,> al kara belırdı. Bura· 
ıun hesaı>ra Portekıı olması 
l .. umdı. Saat li,50 de bır 1-"e· 
neı bordaladık. kı burası da 
h;H a .artları > uzunden ) aı ını 
yanu•lak )apabıldit:ımız me\ln 
ta)tnıne gore, Portekizın la 
Vıla N'O\'e de Milfontes ~ahut 
Sardt'> feneri olmalıydı. O an. 
da hı ce muhim olan Atlantıgı 
l 7 ,u ıı, :?2 saat \ e 50 dakikada 
afmıı bulunmamızdı. Cenuba 
doiru ılerlı~ crc>k bu ka;; saat 

luallım 'e muharrır 
':{lirkmenin anne!i 

i'.&ıt I< REM 

b •• 
1
{/Jertev 

onr<ı l. \'ıncent burnuna ge. 
lecek \ ı .anın Cenerını borda· 
ladıktan Mnra roıamız.ı değı~-

ı ueı ı.. 1 pan~ anın B~tı sahilı· 

ne doğru ol alacaktı . St 
'ıncent burnunun c-enubumuz 
da bulundu undan her nedftl· 
~e hepımıı emındık O kadar 
kı, yanımızdan t;eçen bir taka 
dakı balıkçılara me\kumizı sor 
mık luzıımunu bıl,. hınetme

dı:. Z:ıtpn anla~bıleceğımlı 

ıuphelı:;dı 

Gecele .n yemekt~n ronra 
anlık nhıl boyunca ıler..ı~ ,. 

N'.\ZİME lURKME~ 

\efat etmiştir. Kendilerıne 
!ağlakları dılerit. 

iyi tro$ olmuş erkeği 
her kadın beğenir ! 

MUAV'IEN ZA/tfANlARDAKİ 
SANC/l.ARA KAR~/ ••• GENERAL ALİ FUAT CEBESOY(de ~ 

' ~ . <~ 

~ . ' 
Kilikya Kurtuluş Mücadele~ 

• l a,, dı1, od ole, •inlr ogrılorıno 
lıoıtı ıon derece foydolıdır. 

• lomatiırna ve lumba90 ağrı· 
!arını tcslıın eden. 

e Sutoıle haımolur ve deıhol 
tesırıni 90,tcrir. 

Kininli 

4 saat a ra ile günde 3 adet alınabilir. 

Maden Hurdalar1nın Satışı 
~!adde: 1 - Ankara, Afyun, Amasya, Eıtlis, Salıke· 

sir, Bursa, Bolu, Diyarbakır, fstanbul, hıniı. Eski;ehır, 
Erzurum, Kocaeli, Kars, Kay:;erı, Kon~a. Sam un, G \n. 
tep, Seyhan. ~lalatya. Çanakkale ıllerı mınlakalarındakı 
a imi bırliklerle umumi mü\azene) e dahıl re mi daire 
\"e ıntie~ e clerde mevcut 'c tahmınen on' bın dürt yüz 
doksan ton Demir, Celık, Saç, Pınnc. Talaş Pıı inç, Bakır, 
Pik, Altimınyum, Dural, Kuışun, Çinko, hematit huıdalan 
toptan \e şartnamc:;indckı csa lar daire inde kapa1ı zaıf 
u ulile arttırmaya konulmu,lur. Ru hurdalaı ın mıktarları 

ile ne\ ileri \'e bulundukları ~erler şartname ınde gÖ:;· 
terilmiştir. 

Muhammen bedel: 
Madde: 2 - Henıatitin beher kilosuna :?O. hurda sa· 

c:ın beher kilo un:ı ~o. hurd:ı demirin beher kilo una 13, 
hurda pikin beher kilosuna 14, hurda bakırın beher kilo
suna rno. hurda çeliğin beheı· kilo ıına 40, hurda kııı·,şıı· 

nun beher kilosuna l:?O. hurda pıı anl'iıı beher kılosuna 

110, hıırcla talaş pirincın brlıer kılo una 40, hurda alü
min) umun heher kilo una 100, hurdJ dUralin beher kılo· 
suuıı 50, huıda çinkonun beher kilo una 40, kuruş tahmin 
edilmı~ olup h.ırdaların he)eli umumı)c ınin tahmin etli· 
len bedeli 3.544.5;;:? 11 liı ;ıd,ın ıb;ıı cttır. 

'.'lladde: 3 - 1ılu\3kk:ıt tem nat 120 08i liradır. 

'.\!adde: 4 - ihale 30'7/1952 t:ırıhıno m aadı( çar. 
.ııııba ı:ıinü "aat 05) de '\!allH\ n, ktınlJ ı "ılılll Eınliik 

Genel Mudüılu,:unde miıtcşekkil konıi~yoııda ) apılac:ıktır. 
~ladde· 5 - Taliplerin, her c.ns hurdanın beher to

ıtlına n) ı ı a) rı bedel trklif etmeleri \'e bu cıhetl 24tl0 sa
) ılı kanunun 32 inci madde ındeki tarıfat daire inde ha· 
zırlıyacaklaıı teklif mektubunda göstermeleıi şarttır. Tek· 
lif mektuplarının, zarfların ac:·lac:ıgı saatten bir saat ev
\"ellne kadıır nı:ıkbuz muk.ab llnde Komisvon Başk:ınlığın:ı 

le\ dl cdılmesi lcizıındır. Po tada olan gcı•ikmclcrden İdare 
mes'uli) et kabul etmez. 

Madde · fi - ihaleye gırebilmek için 2490 sa) ılı kanu 
nıın 2 ve :ı iıncü maddelerınde ~azılı şcırtl:ırı h:ıiz olmak, 
yerli \C !oabancı sirkeUerın 2400 a~ılı kanunun 3 Uncu 
madde inde go terilen beh:elcri \'e hurrlal:ıı ın harıce ih· 
racı li an a tabi bulunduğundan ihraç lıcan ı lçın Ekono
mi \e Ticaret Bakanlığından \Crılmiş olan mll\afakatna
meyl teklif mektupları ile birlıkte· Konu ) ona te\ di etme
leri şarttır. 

Madde: 7 - Hurdalar, bulundukları ~erlerin askeri 
Komutanlığına \'e Defterdar "' l\lalmüdurliıklerıne mü
racaatla görülüp tetkik edilebilır. 

Madde: 8 - Şartnameler 50 lira mukabilınde Malıye 
Rakanlığı M ılli Emlak Umum l\liıdilrliığunden, İstanbul 
\C lzmir Deflndarlıklarındaıı tcıııın edılebilir. 00063) 

fi P bo~ unda 'J'elemetreli makınelerın bır şaheserıdır. S)nch 
ı·o Gompur l 300 kadar enstantcnelı \e sınkronıze m.ş :i 
) arlı otomatiklı em al ıı bır nıodeldıı. 

C. HELIAR 1 :3,5 veya C. SKOPAR 1 :3,5 
Objektıfleı ıle mucehhezdır. :.'ıhıfas al Pı o pcktus ı•tepn:ı 

DÜNYACA MEŞHUR 

Fotoğraf Maki no la rı 

TURKIYE UMUMi VEKiLi 
Mehm,.d ipekçi - P. K. 2.5 1 lsw 11hol 

MÜKEMMEL SODA 
MÜKEMMEL SOFRA SUYU 

KIZILAY KARAHISAR MADENSUYU 
Ve TAB!I SODASI 

E\lere kadar te\t atı yapılmaktadır Taleplerınlzı 232i0 
numara,·a telefonla bıld r aı~ 

Maraş müdafaas ı, istiklôl mücadelesinin en parl' 
kahramanlık destanlarından biridir. Erkeği, kadını, ih; 
ya rı, çoluğ u ve çocuğu ile dövüşen Maroşh lor muı 

fer olmuş lard ı r . 

Kahraman ;~anıstan bir 

Iaraş 

l\ludafaıı ı 

113 -

M ara muda!aası, i tıkıal Mu 

lamı~ orlardı .• 'ih:ı) el 7 Şubat
ta, lslahiye 'e Anlcptcn bcf'a 
bcrlerindc ahra topları da bu. 
lunan bir Fransız müfrezesı gel 
mışti. Dışarıda ~apılnn şiddetlı 
mudafaa ve mukavemete ra · 
men şehrin şark mahallelerinı 
kuşatmış, buralarını top atesiy 
le tahrip etmişti. Halk ve milli 
müfrezeler şehrin bir kısmını 
boşaltarak Ahı dağına çıkmış 
!ardı. Bundan istifadeyi dUşü. 
nen Fransızlar şehri tahliye el· 
mişler \'e Islnhiyeye doğru ııe· 
ri.} e çekilmişlerdi. Maamafih 
bu hareketlc>ri esnasında Belpı· 

narda Bahçelılerın pu5U 
• ~erek zayıat 'ermiş terdi 

tara ta galeyan cdctlııı 
gllcünlı takuye etnıcl:dsl 
dı)le her taraftan ıoı ı 
\etleri koşmağa lıaşlal111 

kal 1\laraşın uzakta )lt1lll 
dolayısıylc bu km" eti~' 
nında yeti~ememi~Ierd•· ~ 

Maraıı mücadelesi •. 0 ııl• 
bilyUk bir azim \'e 111111 d' 
pılmıstı ki, yardım 01111~,1 
le haklı ve mukadde~. ~ 
da muzaffer olmuş .. bır rııı 
manlık numunesi gostc ,-.,,_ 

<Ue\aın1 

cadelesınin en parlak kah· 
ı·amanlık destanlarından bıl'i
dır. Başt:ı l\Iara lılar olmak 
üzcı·c, Pazarcık, Elbistan \'e 
Göksunluların cesaret, feragat 
rn iedakiırlıklarının bir timS3· 
lidir. Yirminci ve üçüncü kol· 
ordul:mlıın iştirak edebilen 1a
lıit Ye askerlcrın de bu kahı a
manlıklarılıı hissesı \'ardır. :Ma 
l'BSın muknddes kurtuluşu uğ
runda chit düşen azit kardeş----------~------------:::: 
lerımızin mübarek hatıraları o. 
nünde egılirken, ııazilerini de 
hurmctle selfımlnnm. 

:Marns mudafaası ) ıl'mi iki 
gun ı;urmU tu .. Musademc C\ \ c 
la chır u;ınd kı ı.-·ı an ı2 • Er· 
meni kıtalnrını takH~<' clnırk 1 

üzere gelen ku\ \etli 'c karı ık 
bir ınlıh'czcnin halka yapmış ol. 
duğu zuliim 'e itisafn karşı ınıi· 
clafaaı nefis ılc başlamış \'C son 
ı·a ~taı·nsın ark \e şinıı.lindcki 
Turk mahallelerinin nıuha :ıra 
\ e bombardımanına miincer ol· 
nıuşlıı. 

Môı;~ö Pirol'nun teminatına 
ı ağıneıı Kı likyadaki Fransız iş· 
gal ku\ \'etleri. l~rmeıııleriıı rlc 
yaı·dınıı ile 1D20 Ocak ayında 
Kılis, Antep, Mal'aş 'c ı laltıyc 
ha\8lısındc bir toplanma hıtre-ı 
keti ) apmışlaı dı. Bu harcketın 
c\'\elden hazırlanmı:s bır planın 
tatbıkı mak adı) le ~ apılmııı ol· 
du •u o zamanlar ~ ıce anla~ıla· 
manu~tı. 

l'ran~ıı ku\\ ctlr.l"inin 
nirle~mc i 

20 Ocakta Maı as haricındekı 
Fransız tak\ ıye kıtaları te. 

'akkufn nıcchul' rdilirkcn ela· 
hı ide ki ı··ı ansız - Ermeni kıta· 
Jaı·ı ~chrin garp 'e şimali gaı·
hiı;indekı kıs la ile depo) u, Al· 
ırıan ha tanesini, C.} lamhanc~ i, 
kıli elel'ı 'e ecnebi mekteplerı· 
ııi ışgal eyleyerek buralarını 1 
miıdnfaa ha lıne ko) mu lar \ e 
kışlanın tepcsınc toplar ~erlcş
urmi !erdi. Dahlldekı du man 1 
ku\'\etlerının mıktarı ıkı bın 

1 
kadaıdı. llarıçte durduı ulanla. 
rın a) nı me' culta olduğu tah· 
mın cdılmi5tı. 
Topları \e mitıabozleri bu. 

hı nma) an mılll km \'etlerimiz, 
diı5manın bırleşmcı;ine manı O• 

lanrnınışlardı. Yalnız şaı k \ c 
şimııl kısınındakı nıahııllclcı i 
ışgal ctmışler, Elbi lan \ e Pa. j 
1.arcıkla iı'tibatlııı·ıı11 tcmın CY· 
Jeıuışlerdi. 1-'raıısızlar da Antep 
'c Mahi\ e ıle olan nl\I\ a alala- ı 
rını muhafaıa)a çalışıııışlardı 1 

:\l ilra bö)le 
llÖ\ 11 mü tu 

Marıış'ın içındekı musadenıe 
15 Şuhata kadar sormuştu 

ı ı an ıılar her abah 'c akş'lm 
nıılli kunetlerin elinde bulu· 
nan mııhatleleı·ı bombardıman 1 
etmı.ş, Frmenı fcdaılcri de çar
şı \ e i ı, m mahallclerınde ) an· 
gınlın· çıkarmıslardı. 1'abraman 
mufı ezclcrımızlP. beraber halk, 
dr' amit hır ı;uı ette rransızla· 
ı ıl\ ı~ı;:alıntle olan kılı ,. 'e nwk 
trplcre hucum rdeıek lıtr kıs 
mını P!e ~rc;iı ıntş \ P hu pı;ııarl~ 
ıkı (l'p ile nn kadar mıtral~oı. 
almış \ e hunlaıtt clu ıııan alc~ • 
hıne kullanmı~lardı. 

l\lııra kadınları da ellerınden 
gelenı ~apı)orhır, müdafaa ·a 
ı~tırak edi:,orlardı Baelarında 
Bltlıs Defterdarının te\·cesi 'ar 
dı. Erkeğı. kadını. ihtiyarı. Ç<>· 

luğu " çocuğu ile dovOsen Ma· 
raslıların eıddetll hücumları 
karşısında düşmanın manevıya. 

tı bornlu ordu \'aptıklnrı hu. 

{Hizmet Dışı Gemi Satışı) 
Maliye Bakanlığmda n : 

Madde: l - A ağıda adları, bulundukları nıa11c~ 
muhammen k'.ynıelleri ~azılı scmıler ka~ah zar~ u f1ll 
her gurubun ıh:ılc ı a)ı·ı njrı )apılmak uzere, aıttı 
konulmuctur: 

Birinci "Ul'UP: Tahmin berlrllcri 209.9.iO - 't' il 
\akkat teminatı 11.24i.'i0 lira olan \e İzmit. Gölcuk tıı 
caadıı. ~lcrmeı·burnu, ltalıç . Taşkızak mevk1lerinde 
nan Orhani~ e Yapuııı ile l\lulnizafer muhribi \'l' ı-tıt~ 
ı:anıbotu 'e Kıl\ak, lzmil. Nuc;ret. Haliç motcirlerl '' 
t:ıl ,.e Del!,rmrnıierc romorkörlrri: 

İkinci ::ıurur: l'ahmini bedeli t ;;an ooo -
kat tem:natı 61.150.- liı ıı olan Gôkuktckı 
zırhhc;ı: 

Üçuncu t?urun· Tahhmin bedellrı-i t 274 740 '" 
'akkat teminatı 51 992 20 lira olan Golcuk ile Hal ıf~ 
lunan Adatepe \ e Koca tepe muhrtplcri ile Durll 1 

denir.altı•ı: 
no-diınefl 5:11Mın Tahwninl bedt>lleri 043 4"0 - ·~ ~ 

\akkat teminatı 41486 SO !!ra olan \'e Gölcuk:e btlıe 
Gur: Sakar) ıı. R'ı inri " İkinri lnön!ı ıicniz<ıltı ırerıı 1 

Re ınci "•ır"" T:ıhminı bcdelll'ri 7'1" R70 '~ 11 
\ akkat teminatı 34.385.- lir:ı olan \e Gölcükle tırıılt 1 
nında bulunan Rıırııkl'eis <Sakız) \'C Zuhaf CPl'c'ezE.' !!' 
nıileri ile l'e~·k \ e Berk muhripleri. ~ydın neic; m 
hı, ne~itoa•a. Marmara, Gire un ve Sam \•apurları: ,,! 

\!adde· :? - Gemilerin ih:ılec;I, 'ıl:ıli\'e Bak:ınlı~ı 
• rl1 

Enırnk \.cnrl :'llurlıirliıl!tinde bir \C lkı numara ıııtın 
le•l'kkil iki konıic\ on tarafından 2!J/7 l1932 tarılıinP 11

, 
cl•f c;alı :ııirıii a•.ıl!ııia "O ırrılrn saatlerde \aıııtac~k'~ 

\ l Rırinri guruıııın lb:ılrc;i ıı:ııat 10 30 da: <1°" 
"umrııın ıhalr ı aat 14 :m da: hE' mei ::mnıpun lhııle' 
16 da C J\ nıımııralı komi•' nn tarafından: ('il 

B) 1kınrı "tırupun ihalto•i c;ııat 10.30 da \ e ürU" ,af 
nıpun ıhall' i •aat Hi de (2) numaralı komıs,·on t• 
dan ~ :ıpılııcaktır. 

1:'' 
Madde· ::ı Taliplerin, hangi ııurupa talın o1dll ı: ' 

bıldiren \ e 24!10 o;a,·ılı knnunıın 32 inci maddec;inclt' ı• 
riFat daireqındc h:mı lanmış olan teklif mE<ktuplarııı1 • 
ların arılıı<'af:ı c;a:ıtten hir saat rv\Cline kadar makbtıtl'JI 
k:ıbilınde Komis}on Ba kanlığınıı te\•di etmeleri lftt', 
Po tada olan gecikmelerden idare mcs'ulı~et kabul r 

\: 
Madde: 4 - ihale) e ı:irebilmck için 2490 !ili' ılı 1. 

nun 2 ınci 'e 3 ıın<'il maddelerlndr \azılı c:artııırı 11~ 
m:ık. \ r_rli \ e \.abanrı •ırkctlrrin 2400 ·ı;a~ ılı knnıın~ıo ~ıı 
mıırlclcs•nrle ::o~terılen b<>lı::clrri \e t!emılr.rin harıce 
lı•ansa !Ahi hıılundtıl:und:ın ihrac: li an!;ı ic:in Fkol'l 11111 

Tıraret Bıı'kanlığından \erilmı~ olan mU\·afakatnarııe<• 
lıf mektubu ile hırlıkle Komı~ona tP\'rlı etmelrrl ~ 

Madde: 5 - <:Pmiler, hu[ıındııkları ~·rrlerin t{oıı' .11 

lıfınıı muracaat f'dılı>rek ı:ôrullip tetkik edilebilir. r.e 
rin hali hazır r.Haf \ e durumları sartnamelerinde ' 
l"ılmıMır. 

M~dd_e fi R rın<'ı gurupa aıt $artnameler tCl~~f 
h:ınrı '"" ııcurıMı s:unıplarıı ait şartnameler o;O 
flıırn ırwu nrurı~ a•t ı;;ırtnııme 
11P~ınrl "tınıpa aıı c~rtnnme 

\lıl 
rnukabılındP \falhr B1kanlıl:!ı Mıllı EmlAk Genel " 
lııgünden İclanhul , lzmıı ltı•ftrrdarlıklarınıjan alt~.:•I 

(10'"' 
r1t:'zm T~m f 

Malı e Bakanlığınırı 1'.ll!let dı&ı edılen gemııer1t\ııt 
hakkında ukarıda y~zılı tlln asağıdaki sekılde dilıett;,rı 

1 - Bırıncı ~rupta 'Jlu 1akJ:o:at temınat l124i 50 
ma•ı llızım pellrken 11 iı7.50 lıra, 2 ..ıı 

2 - 3 uncu cnırıta kPza mutakkat temınat 519!.I 
ra olması llızım ~elirken 5269~ lıra. 

1 
ra 

3 - 4. ncü grupta m ıv.ıkkat •eminat 41486 60 1 

ması lbım )::""lirken 34'-183 !ıra 
tıhr:ıl; "'n••« ,,.,, c "''"'"" .,•~cıltlı ını' ıı ı'!l11.,1•1lrl 

ıuç haıekctlenndc mu~affak o iııı•••••••••••••••••••"" ... 



Teını.,.s 1808 i 

• . unuı11119al1111 / 
'I~ ._ol" "1.eu er··· 1908 senesi temmuzunu yirmi ü~I tbii 
~ lllllan ""1iıları11dan dolan hfirriyet (1İllıefl aenalelııett par· 'l lk ile •Yılınlat~. 33 &ena ıürea ke,-. ittiWMa -
~ ~ had AWıilhamlt haaın taMl haklmm '8 ..... 
'ttı ""' lüre11ne dr' am etmek J(ha her tareye -.,._...... 
~ k lıaaaann lıepll aya"'klau., lıükuu anyu allletta 
~tıe a"1ısında netiresiz kalmıştı. \'psveııell padqıh uzun 
"- "9ılt l'den, düıünt't'lerden sonra nihayet Kaau• Elul· 
... ~ nıer'l3 ete girmesini, ~ yapılarak ,...ıaaeııt• 

0 • C•lınlmasını kabul etmete mttltur elautta-
f' "I lllıerı ya amıı olanJar ba hAdiaeabl nyuHlınlalı tnk 
~ ~ hilytlk tlmltlerl hatırlarlar. Memlelettn ller tan· S llnlerce bayram yapm15b. ı• •en .. nn her U 
~ 111 "1 ntü.ıldet ayal nq'e De brfıla•ch. Fıbt lıılrltlrlnl 
~.ta feliketU harpler ynıı ynaı '8 neı'eyl ııtıelea
~ ,_~ladı. Nihayet hllklU Harbinin zaferle Mtlee1en· 
8ıİ ;;-;;::ı "•dlalnde J eni adımlar ahlnııaı. mealeketln 
~ l bilnyealnclekt btbtllı delitlklUder lletkellnde 
' b Adeta unutulur ılhl olcla ... Bla ..... dolnl lmhnu· 
~ te..ınııa 19011, meınlekeite ltlr am ıiree •nrrtyet 
~leainln !illerle neUcelendlll tulllttr; bali•lıtl ıellı· 
~rlhtn bUyiik ehemmiyeti nntır. Bunu dama lla. 

.........._ - ıı lbamdır. 

"'"-~ ela unutmamalıdır ki 23 tea.ua 19111, me111lekett 
""'lll••LI 

•• hrtannıı, mtlW tmumlyctlndd teala et-
llıtıı cle•tetıer o tarihte ınemleletmld ualanllda 
.... lda llrtpaeler yapıyerlanlı. Y•rtln ller ,.... 
~ nflluı 11b111 halbd alaeütı: ita haauata lllı 
~ Blrrlyet •e mqruttyetln lllaı ltmnl• inlae 
ftlı le11tınuz 190• den 10nra gerçi blrcek kayıpları atra· 
~t buıunkü milli hududwauz itinde tım lıtfkUUmlıl 
ta " 1"1111alfak olduk. Memleket Myü devletler aratm. 

la e4Uatı ol ay .. buu• teaiıü eok tabı fiç ehınlu. 
~ ~llhız 1908 Turk tarihinin en ıettftl ııayfalınndaa 
~ .;. tarihi her ıene hatırlılyalım, bizi llirrlY•te lıavus· 
,......_ lltlrap sekea, caalaruu hü ••• .......,. hür· 

1 

BAŞMAKALE~M ~ Kony a ka•pları 
Yeni bir lnönü 

grev yaptı (Ra,ı 1. dde) 
mokrat Partile karşı olan itimat 
ve se,gıyi muhafaza et111elı u 
ku\\ ellt!ndlrmek dt>ğıl de, onu 
miras)ettıce ~ıkmakıms ıthı hı· Belediye bizzat et l<estirertlc hallca satmoğa 
rcket etmlşludır. Tuttukları il- • J • _j. 
dl§e hakan bir insan, ,. llltthea baıladı. Beledıye Başkanı hallcten 'fOruım ISfflUI 
urır ki Dfontokrat Parti tlıtldano Bllftl( ""~"-"'""",....,. 
nııı bütün derdi. Halk Pardılbdııl 
c!ilıi hatalarını olağcın •IJe ... Xonyı 22 - $fltrlmiı ıı:uap-
terınelı ve nıt'nılekette !arı hır ne\'l ırn 11111 etmtı u 
şartlar i(lnde Mmokrasl ağıcı· tfy~ttedlrler. Yedi ıftnd~nb~~I 
.. n daha hi mt')\I \t'ft'mhecdl şehırde ke~ım ~apılmamutad . 
yeluada ,pJış u mllletı .. la lıe- Ka aplır hır dilekçe ile belerlı 
sabıaa çok 'ltakaız bir ze1tap ya. eu mıtracaat ederek et ıa•ı· 
ratmaktu. nın ~'kleltilmesınt ıstemı,ter e 

D. P. mazide 8ıu,et Pttlğlmfz de 11u lıte~rl rtüedılmıı bu 
bir takım halleri kaldırma· lunmaktadır. . 

dı mı? MemlPketl ba6ıanba$a ~saplar cem~tı baş~aaı. t 
saran lktı idi blkınmada w,tlı te •rk kenmadıkça lresım yap 
bir llimaet '" ~ref pavt ,... mıyttıkfarıaı 'blldırmıftır. 9.,.. 

1 
mu! Harici ıtyeselte bil ..... 

mııkemmt'I lledrelerl almamış Kareden do"nen 
mıdır? Ordumuıuıı leni bir ruh 
Pt'Yda etmesinde esaslı hinaet. s ba 1 lf'nle bulunmamış •ıdn-1 ~- u y arımııın 
felırttrii milyonlarca kilylu va· 

lediye t..aliyele ıecerelı: llı:I ;ıün
denberı bızzat et aattırmatı t• 
mln etmıstir. Fakat belediye ib
lı) acı karşılı) amamaktadır . 
Kendı ıle gorUştüJ.üm bel~l

'' baılı:anı RUştu Oıal ıu11ları 
söyle mı ıtır 

•- ICasaplır Jı:ararlaruub ı• 
rar ettikçe b z et satısına devam 
edece~ız Yalnız halk bizi dP.s
teklemelı ve et ıarfıyatını bır 
ınüddet ıçln ltı malıdır.• 

İstanbul İcrasından 
1951 de 40900 

landa~ın kader:inl Uilştlnne· Adi M ı çt• 
ınis, kl'ndılerini lnsanea vaşımı annJ uame e ge 1 
lmlıan~na u yeni .bir ba3~lyet • • • Adalet Bakanı Rüknettin Nı-
trlikkısine kl\ustunnıfa Amil BddırıyOfUZ suhioğlu dün Edırneden sehri· 
olmamış mıdır? Elbette but un 

1 

mize gelerek tetkıklerde bulun-
MI hi&nıeUert ..nır. FaW 1* (llap L dde) muş u gazetecilere 111 beyan1tı 
maja hizmet ettllf W&t ft a,. Kerbn ıtanter, fbrahim Vural. \'ermiştir: 
n ılyul slıteaı. ........... "lllll& Öldemlf tbaan Altuı. Hik· ·- Mevcut cezaevkrinlıi ge
lntluhe dayuu Mr-tldlll teel •t hde, 11111 Gflrıöze Nıhat rek sıhhi ve gerek bina balı:ımın-
bllt&an ~anla........... Mtb Berlunan Saat Dolu Sallhıttın dan mıi~aıt olmıyanlarını Bat;ın. 
ltlanetlerlnl ıirlllmel Mr ule Oaby, Ôtmaa DOlbJın. Behçet a te·bıt ederek program da· 
dıtıina~ı. el•e eUllJ .. ltlU •e 06rker, Fethi Aneven. İhsan hılinde .}aptırıvoruz. 
hmd ltihen tüet.elı ,.... JlerUy bbftttn Ural. İlhan icra dalrelerimız i&lerin !rt
tutmuıtar. Bir lüı• •l.etllrle BeJ.....; H...- ~teuk. Kemal ması dola} ısile sıkı$ık vaziyet· 
beıledlll apkıh ... eellerl " Tokat Hakkı Tolji Atıf Bayrı, tedır Ankara ıcrı dairesini m.ıh 
hulftıUrlan ,1tlr hnet -- Stftel Onat, ~ Ölbkur, Yu· kemelerin taılınden istifade ı· 
ve deıfek n•mak n halllct ~ alt Alkur AYlii Tavpç Asım derek iyı hır hale getiriyoruz. 
laruu UmltaWile diltll'IHll 11111 KQlın, F~rlian Çora. Muzaffer Kadro darlı~ını da ellmizd~kl 
bir ıraflf'te lirlkle......,, Ankan llebmft Bektaş Mahir mevcut lmkAnlara göre §ylrla· 

İı!ilılıl BırMllCle• IOl'I .. KOcllk~r. Nfedet ôzq1uİ. İbra. makta} ız. lstanbul ıcra dair!!-
Eniı Tahsin Til mucııenla lllAUaım lalıHI ..... him Gtınoy Bllumettın Morpı· sınde de işler çoğalmıştır . 

• , l~r ar111ında: •LeW Cerdara, nar, Ntyall Ateı. Tacettin Saner, 1951 de 40900 kusur muamele 
r~n M 'enlzeloslara, ZallanfJan ...,. Mehmet Tosun Muuffer ~ar geçıııişlır. l&tanbul icrası ı3 rA-.. eclı"sı· Dr Musaddık'ı yenı·den lıeller dllımell, •alan• llatalmt Dolan Glladlll. Sabahattin Berk: tıp. 15 icra memuru, 4 muavin. 

• olm111ydı. millettmls Ua_. mın. N~atl Bılatle. Kemal Ak· hlkfm. ı de icra hlkimind'!n 

B b k 1 
• d• Harbla yorıaalatutlaa ...... IO)' Orhan ÖZbek y Tallt Ük murekkeptır. Bu defaki ıeyıha· 1$ 1 an ığı gellf 1 Tllrklye İllıokul Ötretmrnlerl k•ıreal tlb aaıt lJ &e A•lıaradı Namılı Kemal okulu.da baı· bir istlklAI harMm• mahnunL -tsrı:au Sungur, O~ha~ Tac~or'. timden. faydala~ara~ bu dairele-

..._ • lamıttır. 1le11m ll..,redH ltlr kiteJl ıiıtformektedlr. ~et, fedaUrhk Ye risklerini ıö· Dursun Tunca, Vahıt Şenuyır, rın ihtıyaçla~ı uzerınde durac3· 
l"I. •~- . <11ıp ı. elde) Harbiye BıkanlıltJU da deruhte ıe alacak bir dereceye lıolıy lıo· ğım. Sene ıçınde kadro lmklnı 

.._ :--aGlbk'ı labal etti etmesine rıu ıe.tenniftlr. J r d .1.. ı La k•ıd• ~.··ıL- _.,.._ lay varamazdı.• di,..ıer pbıq. Cemal Kızılulan İbrahim Alp, bulursam bu daireler takviye e-
~ ~ 22 - lrın Şahı bu. Parlamento. 11 oyla Jluad· rumın ın yır ımcısı .... , fllllft çe 1 1 U UUf l •H&U tar. İsmet E1'19titir, Fıbım Sıpıhi- dılecPk. Mali imkAn bulunsmaz 
L.~ IOnra ıaat 15,30 dı dık'ın Bıtbakanlıla ıetırllmealnl (llap L cide)llDO batu'latn Paal Dner, Cum Eler inönü ye· .. Ilı Plrtlllı oltlu, Mustafa Utur. Sabri Kırış- sa, 1953 blltçesı ile alacağımız 

~~'ı car ambı ıunu kararlaştıl'Jlllfhr. 11--. ... 11.-. Blrle·ı~ Amerika- E•rarlı fJfr heJlerlnl dolnl._. •u- otlu. Yaşar Tı~ia. Seyfi Kalak: kadrolar sayesinde tak\·lye ı:de-
IOnra llk d f k b 1 t lar vardır. -Y"'-•.n11 .,... k t 1 8 • _... lı otlu, Zıya Altaylı. Recep Özer cdlz 

~ 11zQ e a 1 u NOmaylflerde halka •et ıca. Bqkan \ 'eldll Barkley DlD dlillftler Cemı,etine. ıirme 1avulş uru~!~~ M9!!,~ .... elıce gene, Kadir Gürel, Nusret öz. Ço~uk mahkemeleri kanununu " 1ri : bir ıörO ma Y•P- rak 20 kitinin ınumune n Jilıfi teklldl aine manı olduklırmı ipret et- BO;,,Ultna 0 ur ana, n_..n e-.,ııe ar. ıt B b E t 1 Abd ı 
~ •her alan kaynakla mlltecıvız nUmıyiKtnln yaralan. Chicaıo 22 (AP) - Bıjkın tikten sonra SoYJet liri yüalfllö. il &ı ayni men blıler heıleınelı o"'us.tan. a ı r op ar. u . şahsen ve musırran takip 'diy~ 

masını sebebiyet verenlerin tec VeLıli ••'ben W. Bar'"'ey dün - d ı·--n ı~· --a :-•- dil me,>linl elbette tl1t1ıcalılardır lah ıBJgill, Muzaffer Aykut, Ab rum . • Tasarı hazırlandı. Kasım 

rika Baro 
kını 

a nı aı •• O .... - .. ı ...ı ~er...... n lfıutUt lfııllo~ırfmud.,. M d · i 
1 1 

• ı dullah Şenol, Vecdi Berborollu, de\Tesinden önce tasarının Mec-
ziyeal için parlamento tarafın· iece, Balkan adıyı seçilmek için 1111 aUkba kıntturamuuı ol Ankara 22- - DUn Gölba~ı t eni ettsl 0 ve 0111~ dle ~alına Nihat Tokbıy, Muzaffer Şendu· lise se\ki mümkün olacaktır 
dan bir komil-n te·~ ldllmit- l U d led '"'ld"ııı: i d .. _ --..at- '- -'et ı•ı 1 bld l op anan ann sayes -e r • ye· H 1 . A » Ah t V l l . 

JV .-u J yapı an m ca e en çeaı ı •• n u ..... u nnHJ .a.... m ır• r. p Ajında bır ıse o m:.ış 'e ni bir İnönü ve Hallı Partisi ran, ı. mı rı"', ~e aro . Adil ıp kanunu hazırlıkları !)it· 
tir. Komlayon faali)'ete baılamış ılln etmiıtir. Bırle11Jı: Amerılı:anın harp ıon fehrlmlzin tanınmış bir aıle ıne k dl k dl d ,. » Fahrettın Özdılek. Celdet Atığı, mek Uzeredır Eroin ile meşg:ıl 
icra edilen tahkikat netJceıinde. 74 yııındı olan Barkley, Bas- raa dıt U,aaeüai midetaa • JMIHWJI lfir ıe~. bofulıntı$f ır. len k en ":ı ~İrma.a v,e ı:"a. Veysi Ercan. Halit Aktuğ. Metin olan komisyo~un üzerinde du .. a 
ilk pllnda dün yaralanarak teda· j ııan Truman'ın deatellni alabi- dem Vali P-1 :on.r, IO)le de- Daha ııyade c na et olduıtı t h ~e a(ı ç mes ~ yel 

1 

GUsoytrak, Basri Bıçakçıoğlu, cağı bır mevzu da fuhuş 'De;e
vi edilmek ilsen hastamye nık· lecek kımseler meyanında ıörill- mı,tır: mın edılen hldıse şoyle olnıııı . rcu 

1
° mda)al n ıetnç,ve m knev· lbrahım Balkan, Aılz Kau"a, ıesıdır. Bu hususta çalısılmakta-

ledılen Şahın kilçtllı: kardeşi melı:te idı. ıRus hududundan Pyrenees tur: 'er \a an aş arı e ra ına _ce me. Ne5 t Kıtal, Klmil Seçkin, l\ta. dır • 
Prens Ali Rıza ve ba!I )ilksek ı Konuımılar dağlarını kadar bütün A\Ttıpa, Tunç Ba)kal. karn H Erd":ı ğ~ ba.alamıştır. Ad.etı mucadele cit btügel\, Osman Kıncı, Fethı · 
rütbeli aubaylınn muhılıema Qlaieaıo, :U (AA.> - De- Şitvyet tecarilil k11111ında ko- Karuıpan eğlenmek maksat! ı ~Hanndaki D. P. ıle eski C. H., Demirkol, İhsan Sevim. Kemal Hollandada kabine 

(~ftntl............. molrrıt. Partillin dWI alı:;amkı 111 bir •• olatalr duJ'UfOrdu. Fa Gölbışına gitmıs)er, bır k.ıı ı~ · ıı....ıa,. ,.,,_az W 'fıı'zdı As berk. Safa Dülıeroğlu. Bedrı kurulamadı 
J[ıy.-ltana'nm bcbll milll Jı:ogıreıinde konuıan Vah kat Truman doktrini komünizmi Jı:iralıyarak gole ıçılmışla ti r. ) er ve rol değlştirmlşlerdlr. Kerman. Naci Baytas, Baykor 

llJle•bW Paul Dever, partinin proırımı- Türkiye ve Yunanistan hudutla- Kayık gölün ortasına geldığl za Serbest Fır'ka harelıetlnden 1 Dural, Orhan Alpay, Mustafa öz. 
nı izah etmiştir. rındıdurdurmu.ıur. man, soylendlğıne göre her py sonra Halk .Partisinin az. çok 'kösem, Sallhıttin Uğurlu, Tur· 

La hey 22 ( A A ) - Dört par· 
tinın i~tirakıle bir koalisyon hil· 
kümeli kurmak icin Uç hafta· 
danberl uğrasan Holllnda Ba,. 
bakanı Dr. Wi!lem Drees, bu
gün kraliçe Julianaya, kabinesi· 
nl teşkıle muvaffak olamadıtını 
blldirmistir. 

Tahran. 22 (Anka) - Son dı· Pıul Dever nutkunda Cum· Marıhıll pllnı, Batı Avrupayı den bihaber olan Tunç B 1ı;ka gozu açılmış, parti müf Ptll~lrrl gut Özgüler. Sezai Kızıl'~-~. Pu· 
kikadı aldıltmıa bir hıben töre hurıyetçılerı, General Ei- ilı:tlaıdt bıkımdın yeniden can· lın arkasından Erdinç Kara a saltanatına nlha,>et nrml5, en rut Alpaslan. Klmuran Oııpek, 
Ahmet Kıvamuaaaltanı, öldtlrill- aenhower'in askeri mu,·af· lındırmw ve aakerl bakımdan pan Ani olarak itmiştir. HAdf e bariz hatalarını duzeltmeğe ba5· Şeyhullab Ötüş, Rifat Sasun, 
me11inl t.lep eden halkın lrorfru. fakiyetlerini kendileri · ı~in onu yenıden tıeıalltlındırarılı: yerinde bulunanların lddla3ıııa lamı~tı. Bu arada da eski Ser· Muzaffer Ôzay, Şevki Çorat. 
&undan İranı kom111 bir memle· propaıında \'liıtısı yapmak, bu llıendillni mildıf11 eder bir va. göre Tunç, ıuyun içinde yardım best Fırkanın genç ve hararetli Lambro I.ımbrodos. Yusuf ö. 
kete iltica etmlıtir. Bu memle- &ayede iktidar mevkiine çıkmak rındı durdurmuıtur. cı ararken arkasından Erıli'lç lldrrleıinden Adnan Mendere~ı mertop, Refik Erduman, Tuna 
ketin Rusya, Pıkiııtan veya Ira!;. iltemekle itham etmiitlr. Kuzey Atlıntik Pılı:tı teıkll&-ı suyı ıtıımış ,.e sözde ku,·•ar kendi_ ~inPsine çekmete kıymet ,Bıllacıoğlu, İlhan Yongacı, Ta· 
olması muhtemeldir. Vali Paul Dever, General El· tı Batı Avrup1nın hür milletle- mak makudile arkadasını rn ~er;ış:~·uıfok b'!1e~alıbl ed

1
h·orum: nk Demirağ. Yılmaz ldıl. Ali 

Dllnya Mahkemesi İraJl • inıllia Hnbower ıçin sunlerı aöylemiı rbll, yeni tecarialere kaf11 koy yun dibıne dotru itmeğe başla . 'ı an l 0,l e. r. nllbaha GUnPy Sporel, Necdet öıcon:ert 
petrol lhtllllını ıoriiımlyepek lir: mık ııminde birleftirmlpir. mıı ve bu arada ilı:i arkadaş ara '8rab.,lecek m le ne zaman vı· 

Kralıçenln yeni kabineyi \ur 
mayı kimi memur edecetı he
nllz belli değıldır. 

Lahey, 22 <AP> - DOnn cCumburiyetçllerin (Yeni • Kore harbinden bahseden hı· 11nda müthış bir boğuşm:ı go racak. 
llahkelllfii builla. bete tar11 9 dam) olarak takdim ettıkleri bu tip şunları ıöylemıttır: rUlmiıs. netıcerle Erdinç ııru Ahmet Emin YALMAN 
01 ile, lngılu - lran petrol llttl General, ıivU ıflerde henüz ı- ıHer ne :tattır Cumhuriyetti· dışı Tunç Ba> kah suyun :i bl 
!Hına bakma~ a yetkili olmadı cemıdlr.• ler koJllfede Koreye ukerl ve ne ıöndermde muuffak olmuş 
ğını Jı:arar altına almıştır. Mah· Pıul Dever, 20 sene içinde ilrtmdl yardımı ıecilıtınlıler ve tur. JHdlseden sonra kayık fıJ
lıenıe, bu dAvımn ..ılltlyeti dı· Franklıa Roosevelt ve Harry lıuıey Kore komünistlerini bu hile yanaşmış ve Erdinç :{:ı 3 

:~:~e~!d~!~:~n~~r;-ı:i'~;: Truman tarafından ifa edilen e- nntJe t9fCi ettiler ise de Birleı sapan polis tarafından der1'<>1 
~ serleri hararetle ovmiiftilr. A .ıı Jlilletlert brıı vecibeleri- nezaret allına alınmış le cc·ı>t 

fargıcı Sir Arnold Mc Nıir ek Dll ııyaselten bahaeden haUv. mil maneehllinde Cumhuriyet aranmıtı başlanmış, 'akat hU 
serlyetin vardığı ııonucı lş'lrak Truınan idaresinin dıı sıyaseti •• n- " Demolrrıtl•• dilrilstlil- tün aramalara rağmen dUn b~ 
etmlşlır. Mahkemenin kararı f. ıo...- 94 ı t B n d nin UçtlncU dünya harbini önle- tomOıil ılkıılldılır. Gıye.mlz, unamımıı ır. ug n e a~a-
rın hUJı:ametinin görf15Une uy mele yarar tek yol oldufunu, Jı:omllnlune brıı bir asker! fütu malıra dPvam edılerek ceset «• 
gundur. İran hliki'lmeti bu dl meydan okumalara telı: kll'fl]ılı: hat 11tlımalr detUdlr. İstlllyı narda bulunmuştur. 
\'anın. Dünya Mahkemesi sıllhl teşkil ettiğini söylemlftir. utrayın lilney Kore Cumhur!- Tunc~n bi~ cinayete. kurba~ 
yeti dı51nda olduğunu iddia et· Birinci ve ikinci dQnyı harp. yetini hrtarınak idi. Bu ııyeye gidip ııtmedığl yarınkı otupsı 
mekteydl. lerlnde Birlefllı: Amerikanın ro de erittik.• . den sonra belll o1acaktır. 

Karar gizli o}lı nrlldıjlnden Di#e,r taraftan, saHılııta ya 
ale)hte oy verenlerin Jı:imlcr ol • • pılan ihbarlara göre, bolulan 
duğu açıklanmamıştır. Bununla lzmir NATO lrık, lsrıı'l'ı·n Tuncun karm ile Erdinç S"~I$ 
beraber, Birleşik Amerllı:ı, Ka· ı melı:tedir. Erdlae müteaddıt de 
nada. Şılı ve Brezilyayı temsil ~ Akd • K d fılır kadına Tunçtan boşanma 
eden yargıçlar Jı:ırar aleyhinde llVYU enıı u üs'ü Başkent sını söylemışse de kadın bu tek 
olduklarını açıkçı belirtmlsler· lifi kabul etmemiştir. Her " 
dır. Beıinci yargıcın klm oldu· Mer· kezı· oluyor Yıpmısının den habersiz olan Tuncun hAdı 
ğu bılınmemektedir. se ıünU bir tertip eseri ?larıık 

ır.....e Mt1l'ı•l>irfMf••• suya ltilditl ısrarlı s6) lenmelt 

Heybeliıda Verem 
Hemşire Okulunun 
Temeli aflldı 
Sallık Bıkanlıtıncı Heybeli· 

ıda sanatoryomu clvınndı yap. 
tırılmuı karırlıştırılın V4rem 
Hemşire Okulunun temel atma 
töreni dun yıpılmıı. bu mtr:ı 
ııımde Sığhlı: Bılı:ını Elı:r"'m 
Hayri Üstündal ıle nll ve be· 
lediye bı,kanı doktor Fıbrettln 
Kerim Gölı:ıy. hastaneler baı
hekımlerl, helı:lmler, Hıyda?1)•· 

sa ve Erenköy Hemfire Olru:lı· 
rı ötrencılerl hazır bulunmııt 

tur. 
Sağlık Bakanı, veremin m~m 

lelı:etimizde Y•Jtıtı taaribattan, 
alınan tedbirle bu tehlikenin 
günden güne azaldığından hı 

hisle bir konuşma yapmıstır. 

• 'nın Berlinde Rualır tarafın
dan kaçıntmaııı dı bu konıred• 
protesto .edıldi.• 

Mr. Storey Pet$9mbe ıtınll 
Berline ıtdecek ve 28 temmuı 
pazartesi ,onu tellrimue dön• 
cektir. 

tımır, 22 - Emin bir ıramak· Aleyhı•nde tedir. Savcılık bu ihbarlar lıze 
tın ötrendıtime ıöre, Atlıntık rinde ehemmiyetle durmakta 
Paktı kuvvetlerinin Dotu Alı:de- ~__,., ,.,._ d_ı_r. _____ ----~--
niz komutanlık merkezinin İzml 
re nakledilmesi kararlıtmııtır. 
Bu karar allkılı hükfimetlerln 
temsilcileri ırasında yapılan aon 
müzakereler neti~sinde ıhnmıı 
ve hil"metimiz tarafından da 
tasvip olunmuştur. 

KarargAb merlı:eıi olıralı: mO· 
salt bir binanın bulunmasını mu 
teıkfp komutanlık erkanı tehri. 
miıe yerleıecek ve işleri buradan 
idare edecektir. 

İki randevu evi 
Basıldı 
Beyollu Yeıllcım ıokaJı, 32/ 

34 numaralı apartmanın zemin 
katlnda randevucu Müşerrriin 
evinde ile kadın ve iki erkelı: 
uyıunauz vuiyette yalralanmq. 
tır. 
Hımmılbapnda Cıtıkkaı aoka 

tındı 11bıkalı randevuculanlın 
Behicenln evinde de dört kldın 
on erkek yakalanmıflır. 

Bundan batka BeJOtlu semtin 
de uyrunsm lıareketlerde ,,~ 
lonan 23 k dın yalralanırılı: ıf1h 
revt hastalıklar hastaneaine ıön 
4erilmiftir. 

Baldat 22 - Irak htlktmeti Ju•rk f"f" • • • 
buliln 'rorllye, Birleflk Am• u unu ışı 
ri.ka, İnıtltere, Frann •• diler 
• Doat Jıtı1rameı1ere11 ı.raeı ... Avım kamarasında 
Hlflli lefn bafVUJ'dutunu acıt-
lamtftıt. Irak bu bllkametlerden J k 11 

" "ld" 
tarıllln kudıııu kendisine ... e rar goruşu u 
kent ittlh11 etmeal buıÔıundüi Londra 22 _ Bugünkü ı\ \ am 
tetebbilalerine mini olunm11mı Kımarası toplantısında işçi me 
talep etmittir. Iralı: :Pılitl.eri Bı. buslardın Richard Stokes hu 
kını Dr. Fazıl Cemali A.P. ye k<ımete· şu suali tevcih etmiş 
IU beyanattı bulunmuştur: tir: 

ıfrak bilklımetl bu dost dev· ·- Yunanistandan ithal edi-
letlere ıönderdlJI hır notada la len tütiln mıktarının geçen &e 
railin Kudilse dılr Birletmiı Mil ne takriben % 8, TilrkıJ ed .. 11 de 
letler kararlarına meydan oku ithal edilen mıktarın 3 75 nı~ 
m111ndın husule ıelebllecek ,.1 betinde azaldılından hük<ımet 

im neticeleri bıtırlıtmıttır. Bil haberdar mıdır? 
tün Arap 111116tnetıerl Kudilıiln Her iki memleketten lthJI o· 
•lr Arap 1ebft blmuındı ısrar lunın tütün miktarı. Amerılra 
etmektetllrltr. rı~ bu ııtek dın ılının . miktarın takrıben 
~kl......,_lr e1uraa 0 za. y(lzde ltiılnı teıkll etmektl!dır. 

HUk<ımet, Türkiye ve Yun:ınls· 
mlll Kldtl '"11ama beynelmi- tandan daha fazlı tUtUn aııııma
teUeft:lrllmen&r.· lareiUn Ko- aını temin hususunda neler > lP 
clllG blr Yıllotll l9bri haline tıtını beyan edebllir mi?• 
101una1r llua1111111dıkl blltüJt. te- Dıı tlearet müıteıırı, lıiHtO 
19bblllerlaı nw.tıe brp )ıo- met namını verdili cevapta 161 

Jaeatu latb deet hGlr6metler- le .~-:1~~r~llrlı:iye ve Yunınls 
•en bu llbi teflbbflllere mlDi tan tlttınlerl 1951 ııenesınden 
alunmuını iat~ daha faıla kullanılacaktır.• 

Y ırcalı'nııı 

Beyanatı 

Bahke~ir 22 - Şehrlmizrte 
bulunan Gtimruk ,.e Tek.ıl Ha 
kanı Sıtkı Yırcalı bugün ver.1iğı 
beyanatta. Balıkesir ve Banrtır 
mada birer tütün ısletme evi kıı 
nılacağını, Bandırmada bir r.üm 
rük binası inşa edıleceğinl. ~.,n 
dırma. Edremit, Akı;ak lskele'e 
rinin alakalı belediyelere devre 
dıleceğinl söylemiştir. 

Bakan öllJe ,>cmeğıni gazete 
ellerle yemiştir. 

Bazı firmalar radyo 

fabrikası kurmak i~n 
müracaat etti 

Ankara, 22 (T.H A.) - Yaban 
cı sermayenin le~' ıkl kanununun 
çıkışındlın sonra, bu:ı yabancı fır 
malar memleketimizde bir rad
yo fabrıkası kurmak üzere hU· 
kümetımiilC müracaat f!•mlşler· 
dir. 

Ekonomi \'e T caret Raknnlı~ı 
yapılan teklifleri inceliyecek ve 
bu hususta bır karara varacak· 
tır. 

lvrind;'de kurtun 

madeni bulundu 

Bahke ir 22 CHustıst> - tv 
rir:dınin Batak kô)ünde Ali ~'"S 
lan adında biri tarlasında ırn~ ıı 
kazdırırken te adiıfen 60 san•iın 
kahnlıfında bir kursun m1denl 
daman bulmuştur. 12 me•re de 
rınlıkte bulunnn bu dam3rın •ı>n 
~in ce\·herl ihtiva ettiği .. öylen 
mektedir. 

Prof. Halil Nimetullah 

Oıtürk hastalandı 
Profesör Halil Nımetullah Öz. 

türk bir damar rahatsıılıtı ge. 
çırmıştır. Yapılın ciddi 'P1:ı"i 
sonunda prof P~nnin sıhh~ıi dU· 
ıelmlştir. Kendisine ıeçmlı ol· 
ıun deriı. 
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EL • 

ve 
rna 1 1. citltl 

den bııvs::ın b r şckılde indıril
dı ltal~an cumıne o!du. 

5i L.;ıo: hohachi 1 hii (Ja. 
pon), Cemil arıhııuık (Tu ı L) 
3 nnctı tıır: 

GUıe ın ılk dak.k.ıları çok 
lıaı ekehız geçtı. Japon h.r a. 
rillık S.ırıbac.ıgın tccı ıibesıılı
jjındl'n u ıfııcle c,ıerek lkı kere 
kopı U)e gl' ıı·dı. Buııd.ııı oııra
kı dakıkal:ır J :ıpoııun çt•kın.,tn 
lıı!ı 'e bııımkının atJ,.ı ıe geç· 
tı. Fakat Jlk el kıkalard.ı J:ıpou 
Jkı puan aldı ı içın gure ... ı ıt
't rakfa kazandı. ll:ılb ıki C'eııııl 
~arıbacak bu 0iıre,,1 kaz:ın:ılıı

lırdı. Fakat tccrfibesizılgıne 
kuı ban gıttı Cemil Sarıb:ıcak 
bırllL rahat ızdır. • 

62 kilo: Ha)raın ..,it ('lıı rk), 

Jlrn11 Holmberg Cİ'il eç) uçun
c u tur: 

Bn)r:ım Ş t daha gıiıc in ilk 
(1 kıkalarından ıtıbarcn İ \eÇli· 
'.\ ı altına aldı. :fakat bckl<'nen 
tu,u bır tııı·lu )apamı)orılıı. 
Hatııı bır aralık ha mıııı bır 
dakıka koprudc tuttu. İs\ cçli 
bııııdan da kurtulma ını bılcli. 
JJeHe) i galıp bitıren Ba~ r:ıııı, 
urrşl ) erde kabul etti. llu dev 

ı C"de ) aptığı bütün oiunlara 
ı :ıj:nıcn i ,\ cçlı) ı h\ J getire. 
medı 'e gılreşı ıttifakla kaz:ın. 
dı 

İ9 kilo: llJHlar Zafer (1'iiı L;) 

Jt .. itde <Cenubi Afrika) 3 u ıı 
tll hır: 

l'rnubl \fı ıkalı çok ku\\ el· 
lı (ak t accmı lla)dar Zafe'r 
ıakıbını llerhal çıft dalarak ) e. 
n• 'ıktı \C arma ile köprü)e 
~e ı°rdi. Fak.ıt Giincy Afrikalı 
1111 O\ lından kuı tulnı:ı ını bildı 
Gtırcşin gcı ı kalan kbnıı ) ınl' 
}b)darın ü lunluğü ııltııda geç 
tı 'l' nctıcedc gıiı e ı itt fakla 
knıand •. Gıine) Afrık:ılı elımı. 

ııe oldu 
67 kilo: ('llıaııbrılıli <lraıı-. 

'1'1'\fik \ ıice ('I iirk) 3 ıı ıı ı·ıi 

(ur: 
Bu gurr nıaall'~er mağlubl

' rlım ıle netıcelend . Te\ fik 
) uce, kendısınden beklenen 
~uıe~i go~t<'remedi. lranlı, mü-
abaka\l az hır farkla kazandı 

F :ıkat Tc\ rık \ uce biraz canlı 
gureş çıkar ~ dı muhakkak 
kaz.anabılm . Te\ fığın beş {ena 
puanı old ığ ndJn elımıne ol. 
du 

78 kilo: :.u. Ali t~lioğlu 
( l'iirln, Jeırn Knııfüte l .ocll're 
(1-'ran :ı) ii\ iıneu tur: 

Guzel hır guıeş ç\karan 1sli
oğ u bulun ga) ı <'tine rağmro 
hn mını tu :ı brtiı emed \'C gii
rc ı lttıfakl:ı k:ız:ındı. İ lıoğlu· 
ııun dvı t fl'na puanı olduğuo. 

dnıı bıı gua~ıe de bır rena pu. 
an lclı \ ı.·r n ııl:ı berabl'r 
elımıne oldu 

62 kilo: HııHaın it (Tiirk). 
Jllali.kinen CI in) <loıııifinııl: 

llugı.111 ıı.ınc·ı defa güre en 
:Ha~ ram Şıt rakıbi M.ıkkinene 
kaı·şı çok ustun bır ~lıre çıkar 
dı \C ter lrnnde lle güreşi 4 
dakıka 11 ani vede tuşla kazan· 
dı f m el mıne oldu. 
87 kilo: '\ılil \taıı C'l'iirk) • 
J.ıC'op, 'I hl'roıı ffln) < Uö ııı ifi. 
ııal> 

Adıl, Jo ın r. kiLiııe kar~ı c;ok 
ı:üıel 'e hl')ecanlı bir gun•ş 
ç,kaıdı \c ku\\ctlı rakıbını 11 
dakıka 5'i • ıın ede kundc ile 
tıı u gctııdı. } ınlı elımıııe ol· 
du. 

• \gır ıldtl: \ ııtoıı" on <Is· 
'e~·). irfan \l.ıın (1 ıiık) rn .... 
dııfııı:ın 

' 
J.n clki güıı )ııpı l au giiı r ı r A ıl il \ l:ııı Rus gıırl'~(·I ini ıniisl..iil clıııııııı. 

lddl:ılı lıir uıe ııı:ıımırıı ı )1 ıle )rıııııı H' Alman hırııu· •------fllliliiôil----~.--------~-.--? 

~u teıcıı hu ı:ure"1e Anto on \ll d"ı k:ılrıııs!ır. BtıfJl9fflll Şi't'İH fJfffİIJİyetı 
ılah:a guıel c;:ılı tıgı ıı;ın güıt~ı G2 ik ilu: Pı;iı ııtu lıcr 
ıttiCakl:ı kaı.:ınclı. Gtiıe~ lı:\rl'kel Altı guıe ·ı elıııııııe 
ıı gec;tı, 1:i ı:uresçı kıılını tır. 

.,, kilo: Ctnıil SaııbaıııJ.: .. J ır ı:U\c~·hı Ciıan) 
(Tıırk). \'e lel'lı) (İ \ fi,') tKaı ga,,. <llıııdı-t:ın) ı :ı\l hc,ıı-
d(lfiııal) hı) le, Jo ı :ıh llen on <B. Anıe-

Ccınil S:ırıb:ır:ık ı alıal 17. ol· rik:ı) Ge1:ı llofnı:ııı ll\lucııı ıs 
duğıı halde nılisabnkııya gırdi t:ın) ı ~ dııkıkn 30 ııııi) ede 
\'e ls\ec;li rakilıınc karşı gii7t>I t11ı;lıı, İlır:ılıını n:ıd:ılıe\' (ltıısl 
bir glirt'ş l."lk:ırdı. Nrticede gıi- Hogeı· lliı·ll' (Fı:ın :ı) ~I s:ı)ı 
ı e i ltlif:ıkl:ı kımınclı. he~abi' it• H·ııınistir. 

ı~en:ı pu.:rnlıırı lıesl lıulJugıııı İraıı.lı :\
0

:ısıı ı :ll\dıd \lı,ırlı 
dıııı her ıkı gurl',.çl de clımine \ bdiilres:ıriyi !li:ıyı ile ~ e:ımı~ 
oldu. H" lı,ır l ı t-linıınc• olııııı tur. 

79 kilo: 1alıc1i (İ ı a ıı) • ıı a,·. fi~ &.1111 : 
dar Zafrr ('hııli l (Ka rdöfinalJ Josl'f G:ıl (!\lac:ıri lanl. 

lhı~daı· ('Ok p:ı ıC lıir ı:ureş ıı .. ınridı Nette heiııı ( l:n.ın· 
çıkardı \e gureşı ittıfakla :ka}· )al ya ıttıf:ıkl.ı. 
betti. Jl:ı~ d:ırın fena ıııı.rnl:ırı Thonı:ı F.\ uı M (Hiıle iı. A.· 
be ı buldutıundan l'limıne ol- meııka), O ':ıldo Hl:ı 1 ( !\:--
du jantın) )1 .. H he :ıbi} e. 

5'? lilo: lolb Ha imi drıın). Takt\' Sınıptor (Jap.m). 
lla•;ı ıı (:euıid ( fııı!. ) ( l\a rdii· Rırhıırd C::ırıad ( A.\u,t :ılya) 
rinııl) )1 :ı~ 1 he-:ıbi) it. 

52 klloııun rJ\UI 1,1 Sa) ıl:ın OIJc .\ııdeı beıg et \eÇ). Jan 
lı-ıııılı, ll;ı 5:ın Genııcı~ e ıııshe· Cools <Belçıkoı l ) ı 7 dJ im 
ten d:ıh:ı c .. nlı " atak gurt!tlİ 10 • nb t•de lU!tl:ı yennıl~tir. 
ve gnre i itıif:ıl.l:ı l;:-ıı:ındı. Finli iti to Talo ela ..ıüıı"v 

!\ft·ık:ılı ı:ntfıey Pıenn:ırı ..ı)ı 
Diğer kar~ıla~malar he'<!bı;ı:ı ~ eıınıı tir. 

52 kilo: Üçii nı·ü tur 
Me' liıd l\Joll:ıkıı ımi <lran) 

lleinrich Wt-bcr (Alınon')a) j 
a} ı heı.abıyle yenmiştir. 
Japon Yu u Kit:ıno Afrikalı 

Loui Baı <') ı tu la 10 dııkika 
15 de ) enıııi \e G!ıııey Afrıka. 
lı elınııııe ulıııu tur. 

Rus t:ıkımınd:ın Corcl • ııja· 
dor iman Heını ıch Webcri .a. 
)ı ile )cnnıiş \C Alınan elimınr 
olınıı tur. 

5i ı.ııo: (\iineü tur 
l'ıloh:ıınıııl'd Yııkubi (irıın) 

Sheh:ıtıı (Mı ır) ı, Lajos Utne· 
1e ('M:ırar) E:ıl Jolıaııesen 
( Uanınııırka) yı ayı hesabiyle, 
)cıııni tir. 

Tıiı k talaı ıııııd:ın Cemil S.uı. 

İıanlı Cih:mhııhti Tli• fİl(f" 
Alnı:.ın lfoını İ<'lı • 'elltsehtinı 
a~ ı ile ) enıııis \'e • iman eli
mine olıııu tur. 

i3 ki lo: 
\ l:ıdlslu\' Sek:ıl (('eko l!>\'lk 

ya) Muh:ıınıned '.'.lıı a (\lı· 

sır) ı yedi dJkika hır :ın •• e
de. 

Abdullah l\fü teb:ıll et ın) 
Scott (A rn~trah•a) u ııyı he· 
abi)le )ennw•tlr. 
Jr:ınlı Abdullah Muct b ni 

Jiipon Y:ım.ıl:ıkısl a\'I ıle )PO 

nıi ve Japon elimine ?lnıu•· 
tur. 

Aıııl'rık:ılı Willı:ıııı • nılth \:ı 
ıı·lı Mııhmııt Mu ııyı 8 d.ık ka 

<CO :ıııi) ,.d,. hı lıı yennı ş \'t' 

fı ıı lı f'liıııint olmuştur. 
i !t !.ilo: 
Beuı:lıt Lindblad <Hu ), Ho:I 

"e (Rirlesik Amerika) yı s .. )ı 
hl' :ıbi)le, 

I i H:I\ el Cinı:ıkııridze (Rlıç), 

11
• l\Toh. mnıed Hu.eyin (Mı r) ı 

5 d:ıkıkad.ı lU l:ı, 

Lac:ık Is\ e('li J:ıh ın \\'t"steı \ıy'ı 
:ı' ı ıte ) cııınlş~t' de Sarıbııc·ak 

turıım:ı tlı ı 1:::ılnıı tır . 
A\lll l:ılcıd.ı J1111oıı Soda~! 

Ahı Jll Fl'ıılın~nıl Sdımıdı'ı 

C:ııl:ıııı H11.:ı T.ahtl (İran) 
Lt'on Gt-nmıth ( ı\ıJ rntı::ı l 1 
lıl'!f dJkll:n 5!'i anı)ede tu,la 
)t'Ollli tir. 

li': 1.: ilcı: 
Jhı~ t.ıı.:ıııııııdıın Ogll t F.ng. 

l:ı~ :'.im n "ıi p,çhl !\lnx Ll'ıcn 
tPri 3 d:ıkık:ı 41'i :ıniycde tıı~ 
l.ı yrnnıi~ııı-. Alınan elıınlne 
ıılıııu ,tıır. 

lrcınlı .\blJJ lancli Finiaııdı· 
nlı P:ıa\'O Setıııenen'i ma~:ı.p 
ttıni~ 'e Finlundiyalı turıım. 
dı ıııda kalmı tır. 

1 \cı:li w. T'alm Ameri!: lı 
ll:ınr\' Wıett<'nbeı ,::i sayı ılr 

'ennıi tir 
ı\*ır iklel: 
Alman Wılly Waldenr İta! 

) an ~a :ıle Derhi) i Sa) ı ılc 
) tnmi tir. 

Rus takımından \r rn Mnk 

.\dil .\lan • Hu L:;ıı şılı~ma ı (1 oto A.1'.) 
ki~\ ılı in~ılız K. RıchmJndıı Halkı elimlı} ur <roto Ha ın ) 
ııyı ıle ) enmı~tir. lb=:ı=======~=-~==;;;ıı::=========== 

ı·mpiyatlar 
af et• m müsab 

ve 

"' Amerikalı atlet sırıkla atla nada veni rekor yaptı . H~ 
landalı uçan kadın hasta olduğundan yarışamadı 

Hel ınkı 22 - Dıin ) apılan 
Atleuzm miısabakalarında bir 
çok re ·oı·lar ~enilenmi5tir. Tek
ııık nellccler a ağıdadır. 

Helsinki. 22 (A.P.) - Ame· 
rikalı Atlet Sim İne s disk at
ma mil abak•~ında 55,03 metre 
lık muazzam bir atısla Olimpi
yat şampi)onluğıınu ihraz l'l· 
nııştir 

Ikiııcill i, e ki Olimpiyat rl'
kor,ııncni \e 943 ampiyonu İ· 
ıahan Adolfo Kon olini 53.78 
ıne.tre elde etmi tir • .!\on olınl
nın eski rl'koru 52.78 idi. 

nu;:unkU mü abakada 3. CÜ 
geltn Amerıkalı Jim Dillion da, 
53,28 mPtı elik bir atışl;ı e ki 
r('koru kırın tır. ,\ınerıkalı 

Foı tune Go dıen 52.66 metı~y 

le dordıincu olmu tur . 
100 mrlre final ! Kadınl ar) 

llel ınki 22 (A.PJ Kadın 
atletlere mııh ı 100 ml'lre süı· 
al ko u~ıı fınalini bu:;ün Avu'· 
tralyalı l\larjori Jack onl l ,S sa· 
ııl~ rde kıızanmı~tır. i kintıli~i 
l.ıiııcy Afrikalı Dafnc lla.ııen
lıaber, lic;ünciilüğü vu lralya. 
lı Chirley Srkkl:ınd almışlar
dır. 

<;rl'en Olimpl~ııtlımn 100 M. 
birınC'İ i llolandalı Bayan l'an Rıı~ l<aılın atltli di~L; atı) or ffoto A.P. ) 
nie Rlankers • Korn bııJılİn, _ _ _ 
rahatı;ızlığı dolayısıle koşma- ı:-- Jı 

nıı lır. :sıı··"•a atl;ıma 1Yugoslavya, Rusycıı 
Hl'lsınki !?2 <A.A) - Ame· ı 

rikan atleti Bob Richard sırık ttJ 
l:ı atlamada 4 metre 55 atlaya du' . n 3 1 mag"" lu" p e 
rak Olimpb at rekorunu yeni· 
lı>miştir, I 
2 - ı.undbero <i.s\ec;) 4..ı.o Yarın Kota' da Macar'(ar cı 
3 - l>enı~cnhox mu ) 4.40 
4 - .\1 eda(IW L\ıncl'ikalı 4.40 

llllCI IDl'll'~ !t 'inal) 
llı·l~inkı ıl (A.A.) - 800

1 
metre fınallerınde şu ııetıce. 
!er :ılınmıştır: 
ı. Wielfield (Amerıka) <t0.2/10 
2. Arthur Wint (Jamaika) 
49 4/10 
:~. Ulzehiıner (Alman) 49.i/10 
4. l'\lr.ı en (Danımarka) 49.7/10 
5 Web ter (lngılıı) Ş0.2/10 
6. Stcine C ı\llemııs:ne) 50 6/10 

kar~ılaşıyoruz . 
"ıısl' Helsinkl 22 (A.P.) - Ulım 9 dakika sonrıı '' ıı 

pi)-at futbol turnuvasının bu hatası penaltı ile ce~~ 
giın Kampere'de yapılan bir mıs ve bu ceza vu~'ll·eı 
maçında YugoJav takımı R "" "OSlavlar gole tah' ıl 
takımını 3 • 1 yenmı tır. İki dir. 
takını ilk turda yaptıkları nı"ç ikinci hafta:;ımdıı 
ta 5 . 5 berabere kalmış ve bu !ar diidükle birlikle us 
~iınkü maçın yapılma ı nıcc t:ıarnıza geçmi ve il 
buriyeti h~ ıl olmuştu ınln iyi bir oyun çı~rt 

Yugoslav takıntı bug.iıılm kımını hezimetten , 
J ımıııı tik nelktlerl mac;ta birinci ınıC bir furbol tır. Bununla beraber r#~ 

l ._. \'ıelol"' 'fchoukarlne (Rus- nöstermi \'e parlak bir oy•ın !ar bir gol daha atll 
)a}: 115.70 <Yeni ıekor) çıkarmıstır. 3 • ı kazanmıslardır· r 
2 - Granı <Rusya) 114.93 1 • 1. bl h l · d ~ııı Oyun s nır ı r ava çın c l 'u tbol kardöfin~ 
3 - Staldct Sosef (İ viçte) başl:ımış, bcı:inci dakikada Vıı ) ,,.. 
114·75 goslav kalecisi Sovyet sant~·fo Helsinki 22 (A-"'rcı0fı 
4 - Moııralof \'alr.nline (Rus) ru Bo\)l'O\'Un za)ıf bir şutunu bol turnuası ka rı 
111.70 elinden kaçırmı \'e Ruslar bu kur'a çekilı,i neucele 
5 - Hrın Eusteı· Cİ ı·i~·re) suretle ilk 'ıie yegane gollt>wıı • 1 temmuz:. }'{el 
113.40 yapabilmişlerdir. .\rnslıırya. ısveÇ 
fi - Koıolkov f:uk<'n (füı:ı) Yugo lavlar bundan ~rın.a '?4 temmuz: 18ıı 
113 birdenbire hızlanıp tam h4kı· 'L'ürki)e • Macarı~ 
7 - Relıakov Vladmlr (Jlu ) mivetı kurmuşlardır. Bunıtnla ka'da. 

1 
~ 

113.35 be~aber Ruslar fazla ~ıınnıı Brezilya • Alman> 
8 - Jcan T~cabold ds,iı;re) çekmeden her hücumu duıdıı ki' ıft>.. 
113.30 rabilmi terdir. 15 ei dakil\:ıda ZS lcmnıııı: 51'' 
E, J\lc· l>onald Hailty mııilıi hi· Rus kall'ci i Leonit lvqMf Danimarka - \"u;o 

)·t. tiıı in t bl'blni ınlal1' ıır \'ugo-ıav santtforunun bo'llba sinkı'dc. 
Helsınkı, 21 (A.A.) -

0

E Mc gıbi bir sulunu harika kııbl· Hokey 
Donald Baıley bugun, Olimpi. !inden kuıtarabilmi.tir. , 

1 
/ 

}at tOO metre fınal mil abaka- Nıha:ı:et g(izel bır komb n'" Hclsinkı, 22 (A.1 ~1ıı 
Jarıııdıı iiçuncıi olmas•ıu sii- zonla Rus ı.ıenaltı saha ına ;.-tr piyat Çayır Hoke~ı. uıı 
rııııtrcnc bulunm:ı.ın:ı atfetmiş ıeşen Yugosla\lar ılk ı;:oll i bugün turnuvanın uÇ• l 
tir. nl alilçlcri Midiçin aya~ı ile içrn HP•lan hir mııç111 111 ·, Atlet, 11formumu unutup goğ kazanmı lardır rP- Pakistaııı 2~··· 
Umli ~·ıkaı n1asaydun mu hak- ·••••••••••••••• •••••••• •••••••••••• •••••• •••• ••••••··· 

k.ıık ki kaz;ına t•akum dcıııiş-ı1 : 
tıl'. : erbe .. t Güreş Puan Kendi i, iç kıılvarcla olma t· • 
nı dn bir tıılihsiLlik a) mış ve 
bıınuıı fazla ı:ölgt.li olıntısını : 
bir mahzur olarak ı:ö ternıiş· : 
tir. • 

r ena puan 

.; 2 kilo: Hasan Gl'nrn:I 4 
ı-;s L;r inı nt.tictlt.ri : S7 kilo: Cemil "'arıhacaı. 5 

Bel mki, 22 (A. ) - DUn 62 kilo: Ba) ı am Şit 2 
ak amki eııkrım tuı nuusı kar- 67 tılo: Te\fik \ uct. 5 
ılasmalarındR aşn ıdaki netı. : 73 iı;ılo : M. Ali f liogl u 5 

ceJer alınnıısur- : ;g kilo: Ha) dar Zafl'r 6 

<Elimintl 

ı ı~limint> 
(f~Jimind 
ı ımmint ' 

Macaristan ,\tmanyım 14 • 2. : 117 J.ilo: AClil Atan 3 
Bıı il' ık Amcı ik~ .Arjantini 1: \.ı:-ır : hran ,\ tan 4 , • .l 
Y · 7 ) cnmışleı-rhr :••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ••• •••• ••••c••··••' 
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Manisa 'da 

Göcmen isleri , ,, 

M mıı;d, :ınJ\.,.ıanın hrr ko-~ 
~c.--. gıbı, ~ ıırd:ı yeni gri 

mı~ .;~men h"·ı· şclkatli ko!İJ· 
1.111 ;ıçmış \e onl:ırı SC\giylc 
tu.:r 11.ı lı:ısmı~'ır \. 

~.ıhıp olı.luklan bütün mal 
r ıııulkii gelıliklc; 1 ~,erlcrdr 
hır;ıkôi•'ıık arı:ıyuıdıı dünen göç 
ım•ıı ııılelcrini, her 5eydr.n cv
\''ı•I altında bnl'ın:ıbileceklcri bir 
çııtıv" sııhıp kılmak, l1anlsad:ı 
d,. c;t. alınan i:k dll\alardan 
hır. olmu~tur. 

l'ıapıhın güçnırn 

r vlrri 

v••ıı:et emr.ne verilen 2 mil-
vorı 50 l>in ljra tnhsisatla 

dl"• hı•l I~ b;ı~lJıımıs ve mer
k•·l il<;r~Pı:l e il3, Akhis:ırdn 

13;;_ Aıa,ehırde 86, E~medc 2, 
Gvrdı:.ıle 7 I<ırknf:ıçlıı 10, Ku 
J:od.ı 12, Sıılihlıde 2i7, Somada 
111, 1'ıırgııtlucl:ı 59 ki; ":cem'an 
1320 giiçmcn e\'inin ins:ıatı bi 
l ırılmı~lır 

Bun.!ud.:.n :ı~ rı olnrak, \'İla

yet h.ıclulları ir;indc 302 gör;· 

ıııt'n cnnin in~:m da bıtırilmek 
lin•r{_•dır 

Dı;!er taraltan, göçmen aile. 
lerını müstehlik durumdnn kur 
ı.aııı miistahsa hale gelircbil 
ıııek için ıorırak komisronu l\Ia 
ııı:ı-;ıciıı ı:iındi~ c kadar 1.54i.527 
<ickıır arazi clıığıtmıs buluı1 
ıııaktildır. 

ı: ıı nıiklıı ra iskAnca verilen 
veı lcr dalı il değildir. Manisa :ıaf'sirf'lf'riRdf'n: c i riiniis 

~ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Kuruluş Tarihi : 1863 
• 

SERMAYESi : 300,000,000 Türk 
.... 

Zirai krediler ve diğer her türlü banka hizmetlerinin 
ifasında sayen müşterilerinin · emrindedir. Yurt içinde 

410 ıube ve a;an11, dünyanın her tarafında muhabir
leri vardır. 

Lirası J 

-=-
~.. • 7 • 10.";Z 

1
' Manisa 'nın r... 

Elektrik durumu 
Manisıının mt·rk~l kaııı,ın-

dıı, elektrik: srınlralının l&k 
viyesi için, fon hrşıtığından 
bclediycyt' 315.500 lirrı tah;.iıc 
edilmiştir. Altışehirdc bclı-clıye 
nın yııptırdığı elrktrik tesbatJ. 
nın projesi tııshihc muhtaç gö 
rlilmektcdil' Hıı tashih y:ıpıldl 
ğı takdirde, drrlıal Cıanliyl'll' ge 
~ilebilecrktir. Bıı is için bele
diyeye fon Jırsıı'lııııdnn M7 856 
lırn ayrıl mı•'.,. 

AkMc•~ • • • .,,!'l 
tnkviyesi için 162..000 Hrıılıtr 

bir iş mevzuunun keı;f ı vaptl

mış ve ilı:ı1e ,.,1:1" • •·" ~~oı& 

nin niczel ı::ınlrnl ve şebeke
si blliıilmi~tir. 

Kula 19-49 da ('lrktl'iğe h~ 

vu5turulmı•q'u nıı"ii" hu SPn· 
tralın taltviye;;I i<'in 100 000 li· 
raya ihtiyaç vardır Yl' bu pıra 
hiılen elde mevcuttur. 

Snlilılinin elektrik tesi~atı ta 
mamlıınn'"'· '' ·- ..,, J " fHl 
keşif bcucli 467.008 lfrııdır. , 

"lı'apılaca'k diğer 
t esisler 

Buıılnrdrn bn~ka l'urı;uUu it. 
<;esinin GotmarmaraRın, De 

mircinin ve 1\ırkııöo;-ı·rn elek· 
trik tesisleri de ihale edilmiı 
veya proj~leri tasdikten çıltmqf 
tır. 

Soma ve Sıf\·ıgöl bucağının 
elektl'ilı:: tesisleri ise evvelce be 
l ediye tıırarınttıın yaplırılrıııı 
bulıınmalttadır. 

.. 

Vadeli vadesiz tasarruf hesaplar. için 
650.000 lirahk bir ikramiye plônı 'hazu-; 
lonmıc;t1r. 

10 ÇEKİLİ$TE: 1 E 
Ayrıca: 10,000, 1000 ve 500 liraltk ikramiyeler, traktör ve ziraat aletleri 

İkiamiyelere iştirak şartlar1nı banka şube ve ajanslartndan öğrenebilirsipiz . 

~laııisa 

MANiSA ŞUBESi 

Alaıehir Aiansı 

Kırkağas ,Aians• 

,, 
Diııdeki Ziraat Bankaları: ' 

AKHİSAR ŞUBESi 

Demirci Ajansı 

Kula Aianse 

E!tme Ajansı 

Soma Aja n5' 

SALiHLi ŞUBESi: 
Gördes Ajansı 

Turgutlu Ajansı 

--
' 

• 
-

Manisa'mn meıhur bağlarandan bir gCitünüı 
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Manisa ilindeki 
şifalı sular 

M:ınis."I, m:ıden ımları ve k:ıp- Yazan: 
Jıcn b:ıkımınclıın en :z.cnı:in 

vilfıyctkmni2.dcn biridir. San· 
k12 mnıloı rnyu, Borlu rnn<len 
ımyu, Kula, Kuıı.;unlu. Çarnut 
veya S:ıı1, Ur~anh veya Ah
ınctli ~ıf:ılı kaplıc:ıl:ın hep bu 
lımıtııka d:ıhilimlcclirler. Bir :r 
ırnınlıır Çitli m:ıı.lcn suyu k:ıd:ır 
ı;iihn:t knı.anmış olan Sankıı 
rn:ıdcn ı;uyu Al:ışehir kasııbasl
ııın ·ı;im:ıl ken:ırınd:ıki derenin 
luyısıııd:ın çıkar. Derenin mu· 
tı:ıhil tnr:ıhnd:ı Al:ıı;chir ılıcrısı 

K.erirn Omer Caö~ar • • 

M-.---aı. .... 

M:ınisada 7Jrnl f:ı:ıliyeUer 
bir kaç s:ıh:ıy:ı ayrılmıştır. 

Jl:ıl:, b:ıh('c :ı:ıra:ıti bilh:ıssa i
l<'rı r,ilmiı onu t:ıkıbcn tarla 
:ıir.ı:ıti ve h:ıyv:ıncılık yer al
:ınıı;tır. 

M:ınisn BaP,tılılt ht:ısyontHl-
41an 600.000 :ıdct koklü Amc
,.ikarı ıısma 1iıbnı, B<·yıkre 
T eknik Zıra:ıt Okulundan 15 
lıi n :ıdet ı;rft:ıli, 40.000 :ıdet 
ik:ıyısı, l 500 ıı:ılc't erik fi<lanı, 
'twdc1i muk::bilinde halk:ı tc•\'· 
z.i mlil mi ~tir 

Aynr:ı Teknik Zirnat Öğret. 
m<'nliklcrinin B:ıhtelrrmr 44!l 
"ılct meyve fiılnnı diUirilmi 
4ir. Bıı tctrhbil~ln ~mcliyr• im 
cl:ır cok iyi neticeler vermiş ve 
tcv-ı.i miUıırının artınlm:ıııiyle 
41n1ı:ı ela mfü;bct neticelerin 
~lıle edilrrrj:!i ıml:ış1lmıı;tır. 

Zirai luıllunm:ıcla 
rlcvlctin yDrfümı 
Fid:ın tcnıindın miıd:ı b:ığ· 

cılık rlr:ı:ıtini d:ıh:ı b:ışka 
t;ah:ıl:ırılnn d:ı in~•iş:ıf cltir· 
ınrk ımaks:ıdıylc hususi r~h:ısa 
·6n7 dı•kar rntyvclik tesis f'lti· 
r.ilmis ve bunların bakımına 
tekniı.y<'nlcr ı:ırnfından yardım 
cdılmiı;tir. Fıfüınlı.klara öı.d 
idare bütçesinden 1500 lir:ılık 
'llıir y:ırdım yrpılrn;~t!r. Hıı~ı.:~1 
cş'lıas:ı ve köy ~-ıhı;iycUcrrne 
daha birçok faydalı isln gür
dürtılmüıitllr 
Kendllnıne 5l.OOO adet me:y

veslı fidan diktırilmiş ve r.y. 
nc:ı 119 dckr.r koruluk tc«i 
cdilmistir. F--Li.'. bal:tc faaliyet. 
]erinde bunlarla d:ı ıktifa "" 
dılmeyip 3000 af_ç ıı~ıl:ıttırıl
rnıs ve 22.000 :ıf!:ıç budattmi
mı~ır. n:ı:rr 1ar:ıfl:ın Ş(•hrln 
r,iizdlc~mrsi clr rö::..ı:niinrle ltı· 
tularnk küy > oll:ırın:ı 42.000 
meyvesiz fid:ın diklırılmi'5lir. 

Tarla Ur:ıatı Spn 
y:ıpılan yıırClmılar 

r arl:l rira:ıti bakımından ya
pılan :i:>.lrr, b:ı~. hnhçc 7Jra. 

bulunmaktadır. Sankı:z. maden 
uyu, nncde bulunduğu tam 

tir knUyı:tle bilinmeyen bir 
l<.:ıynnktnn çık:ırak yer nllıo:ı 
düşcnmııı künklrrle buı::ı.ln bu
Junıluğu ync ı:clirilmiştir. Zn
m:ınl:ı su yollarında vukua gc
kn t:ıhrib.ıt ile ı;u miktnn :ı7.nl· 

a zıı:rail 
:r 

;ıtınık oltlui;u l.:ıdar dd~ıl:;e de, 
bu lıusustıı da e:pry f;ı:ıliyct 
r,ıi:.>tc:rılmi~ olduğu ı:lıylerıcbi 
lir. 

13G7 drkarlık ::r:ıuılc ):im· 
ycvI gübreleme denemeleri y:ı
pılmı~ V<' ı;iflçilc.rc Uıhumluk 
için 37.350 kilo bul;ıl:ıyı 5510 
kilo arpa, 20 ton dıı p:ımut.. tC· 
kirıkği tc-ni cılilml~:tir. 

lhıyvnncılık ve h:ıyv:ın yem· 
lc•n ü,indc i~r. ılni r,tıriişlcre 
day:ınılar.ı'k muhtrlıf ilçelerde 
:ırıc.ılık kurı;lnrı açılmış, il d:ı
hılinde çık:ın lı:ıı:t:ılıklarla e
s.ıslı şd: il ele mlır:ıılcle edil mi~ 
lır. 

Bunılıın ro!ıtla 440 dekar 1op. 
lu koy yonc:ılıl:ı tcsidne bn5-
l:ınmış ve 500 drhr toplu köy 
rner'alanmn ısl:ı.hı iç.ın lü:ı: •m 
Jıı b:mrlıklar:ı ı:ir ı;ilmistir . .Ay 
rıc:ı, ıhtiy::ç sahiplerine 300 ):i 
lo yonc:ı, 300 kılo korunga ve 
100 kilo hayvtn p:ınr:ın dol:ı· 
tılmıştır. Dığer t:ıraftan Eı;me 

ilçNıindc, mr mur nr1~ıretinde 
bir ık ıl:ım11Jı'k trl;rük yetişti
ridliği ynpılmrkladır. 

Zir:ı:ıt ııah&tmda 

hııllıın ('Jijtimi 

1JI:ınF..ı ~ BrydC're Teknik 
(Devamı D nnnıi!a) 

,Manisa'nın 

su·yu ,du 

içm;I 
u 

Manic;ada su ıı;;lrri ele ah· 
nırken, mühim bir ihtiya

ca cc•:ap vt>rcn ve mrtlcni fı. 
Jcmdt>, tiCh rcdJk mcvzuund:ı 
lbir miyar a!.lckdıl!!n içme su 
ları mrsclrsi de il.mal edilme-

·oı • ~ • .1:·; --
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Morls Şinasi Hn5t:ıhancm 

Moris S,iuasi 
hasta.lıanesi 

Moris Şin~i Ha~ta~ancsi Ma. 
nisnlılar:ı, Amr.rıknda ve

fat eden ve nskn Musevi bir 
v:ıtand:ı~ ol:ın Moris Şinıısi ta· 
rnfıml:ın vas.ıyct edilmiştir. Mo 
ı·is •Şinasi iildül':ll vakit dotdu
I:u fiehrc bir hnd:ıbane yapıl
ması için v:ısiyd chni5 ve ve;
fatmd:m sonra v:ısiyeti yerine 
getirJJerek bu,::unkü brynelmi· 
lı!l Moris Şinasi Hastahanesi 
mcy·d:ınn gelmiştir. 

Hast:ıh:ınc 30 yataklı olup 
24 il ücretsiz, 6 sı ücrctıi has
talar içindiT. Jtıı..cta.hanc S..-ığlılc 
Bak:ınlığJnın dnimi mür:ılmbc
si alhnd:ıdır. 

T~yinlcr ·dif:<T luıstahnnder
flc olda~u r.ı1ıi mnkfır B:ık:ın
Jık 1nrnfından yapılmalctaılır. 
Bugün Moris Şinnti H:ıs1:ıtı:ınc
E.inin .Amcriktılaki b::nk11la 
800.000 hin dol:ır pnrası mcv
cutt ur. Senelik geliri 20 bin 
ılolar olan h:ı~1:ıJıane lırr tene 
Sağlık Jl:ı'kanlığırulan 20.000 Ji. 
ra yardım glırmrklc<lir. Scoo
"k lntcccj 04 780 lir:ıöır. 

nııst:ıh:ınr biıtoll hastalara 
ı:t.fa d:ığıhycr 

H. :ı:;t:ıhancde 28 kişilik bir 
k:ıdro mM·euttur. Bu kad· 

roy:ı bir başt..ıbib ve oper:ıtör. 
bir (l:ıhiliyc müteh:ıssısı, bir 
riintr,<'n mutrhassısı, iki hrm
~iı'E.', bir ccz:ıcı, ıki kMip, tiç 
h:ısUıbaJurı, iki lıahç.ıvnn, iki 
m:ıkinıst, .iki aı;ç.ı, bir :ır<ıb:ıcı. 
bir 1ınpıcı, bir gcee bekçisi, bir 
ç:ım:ı5ıreı ve yet1i .hndcme da. 
hikllr. 

Gclecck yılhıtda çalı~malan 
nı d::ıha da hnlandır:ıcıık ol:ın 
Moris Şinasi H:ıstah:ınesi 1933 
yılındımbc.ri faııliyct .halindo
dir. 

Bu ç:ılışmalar h:ıkluncl:ı 'bir 
fikir vcrnbihnrk maksadiyle bir 
yılda te<l:ıvi görc.n hast:ı at1l'o 
dinin 14 253 ü buh:luğunu ı;ijy. 
lemı~k k!ıficlir. Yılda öliim nis
beli % 3 tür. 

Moris Şin:ıs.i Jl:ı:.tah:ınC'sin{lO 
laboratuvar çalı~mahırı bıth:ıs
s:ı k:ıyd:ı dC'ğer .. 1951 yılınd a 
röntgen mlilt·h:ı~ısı olmr.dıi;ın 
dan, lıu s:ıhnd:ı çalı'iılıımamış 
ve ancak )!)52 yılının hazi"an 
:ıymıl:ı faaUyde f,{IÇ.ılmi·,1ir. 

llast.ıhancnin h~ckimi Dr Ca 
fer Soycr, grlrcck senelerde 
f:ılısmnlıırını daha çok artır· 

mak :ıın)inde olduğunu söyle· 

mictir. 

-------
Manisa' da 

Bayındırlık faaliyeti 
M:ınis:ı<la füıyırn.ı.rlık D;:lıan· 

lığı buyuk bir in~:ı ia~li
yctınc {:e~mıştir. 40 };oytın ıç· 
me suyu işlerine tnhsıs edi· 
len 76 bin Jm.d:ın batlrn, ıner
kudc 102829 liraya bir J>o.. 
ğumt~vi; Yeni Gördc;ılc 18:1.042 
lir~yn lıir hukümct konrığı, 
576.347 Ur:ıya 104 ev ve 102.750 
liraya lrnnaliı..ıS)'On iıılcri 1952 
yılı ir.s:ıat fııaJ,yetırrı prou:ı
mına :ılınmıs ve inı::-.:ıta basla· 
mlmı~tır. 

nda, Demir 
d y:ın~ınındnn rıınr:ı y:-pıl:ın 
inıs:ınt bi1h;:!'s:ı kr,,>.la de~·rr. 

Drmirei in<.:ı:tt komı::yonu 
rmnne 330 1>ın 1.ra Fnvındır
lık Hıılrnnlıfnı<l:ın; 376.500 il· 
ra J<ml\;'dan; cnknz kalı'lır· 
ma yol :ıçtırmıı için Hcll'dıyr 
B:ı-şkonlıjjınn d:ı 34 bin Hr:ı, 
çok fakir kimselere ynı·dım i· 

çln 100 bin 1ir:ı tl :ı mlitı:clavil 
ım:ıyc ol:ır:ık giindt'rılmi~ 

tir. 

Ayrıca yangında evi yanan 
fclfıkıtwcklrfe .250 lıin lir<ı· 
l;k bir ynrdım y:ıpılmıştır. Uu 
suıcUc biner linı y:ırdım p:ıra-
ı alanların sayı~! 300 li gcç

rnclctefür. DrmfrrıdC'ld kaı.a 
halkına yapılan bu yardımdan 
gııyri lıM.anın imar İ:ilcrinde 
de büyük b .. ımlcler kaydedil· 
mlştir. 

Yer yer yol \'C bın:ı tamira
tına b:ı~l:ınmış ve bu :ıra 
71 :ıdefdükktın ve üç hnh mn
aı:ır.ının in~:ıntı bitmiştir. Ay 

rıca 16 dükkan ile üç halı m:ı-
nzası in">~:ıtı rilmrk tizeı-o-
r. 

Yangın sahasındaki kaldırım 
''c yol imarı ela ilımal edilmiş
tir 

Vatandaşlara bcdrli mt.kabi 
li yerli kiremit clağıt.ılmıştır. 
Diğer t:ırnfl:ın 300 ,·:ıtandasa 

Emliık Kredi Banka-;ınca 950 
bin lira öılrnınistir. İn~:ıat de>
vnm etmektedir. 

' 

• 
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Manisa'n•n Tarzan• 
( B.'IŞI 5 ind ıl4') 

tn ... Gi.inüUulcr 1oplıınnrnlı: Tiirkiyedeki sava5:ı k:ıtıhn:ık fü.c
rc yola çıktık. M<'&'Uttum, :ı:ir:ı memleketimin beni ç:ıi;ırılığ ı vn· 
ıdfe~·<' sevı:ilımle bcr:ıbc'r ~idiyordum. 

Türk .hudutı:ınna hc·nüz v:ırmamırtık ki, s:ııJl yamııçl:ırd::ı, 
yolculuj1ıımu7:un en };ütü bir !ınmd:ı lı:ıy:ıtJmın ı:n büyük ııcı-
5101 tatlım . .Mcr:ıl'in ay:ıllı kaymış ve bir uçunım:ı yuvıırlan· 
ını:ıtı. Onu Jmllıırımın ar:ısına .:ıldım, b:ılo:ılarında hayat bul· 
chığuın o güırl gözleri kapanmıutı :ırtık .. Onu orad:ı bır:ık-

' tım ... Şevklr ı;;;v:ışa kntıldırn. Öldürdutüm her düşm:ınd:ı o
mın da bir lıi<;tc<;i \·:ırdı. B:ışımdnn grçen bu hadise bütiin örn-

1 l'Ümü buJuU:ım:ığ:ı k!ıfi geldi. Ondan sonra ömrüm, dü:o;mnnla 
ç:ırpı§maklıı geçti. Erzurumd:ı r,iinüllü olıırıık savr.~ lrntılflım. 
JIER CEPllEJ)E 
SAVAŞTIM 

istiklfıl s<w<.c;mın M ı .... ıı.ı ı;oıdıır btıtiln CX"phelerdc ç:ırpış-

1 ım, düşmanı hmil'e k:ıdar takip dtim. istikl!'ıl m:ıdıılynsı ile 
t.ılüf ·Pılilılim ve nilı:ıyet Büyük F:ı1ih'm diyan gü1.cl Manisaya 
) ıT.lr!itim.• 

iş1c bu hayat dolu .:ıdnmın fevkııl!ıde hik~cd .•• 
Manisa Tan:ın'ı bugün lıtılll h!ıtırasına s:ııhktır, fakat lıer 

tip kııclınd:ın hof.i}nndıgını da itiraf etmekten geri kalm:ız ... 
Gm:cte ve mccmual:ın dıkk:ıtle takip eder... Hayattan, 

t:ıbiattcn, mm:iki ve ı;anattıın hoşl:ımr ... Vclh:ısil yürcğl ıns::ıni 
lıislel'le dolu bir insıındır. 

Ma • I s,a nın 
(ll.ıışı 3 ilDcüae) 

t:ırlhlere r,ört> Saruhan Bey, Sd 
çuk devktinin Uç Beylcrindrn
oi), Menemen, Gördes, Nif, De
mirci ve Turr.utlu kasab:ıl:ırını 
<ıle r,eçirmis, 1313 de Manisnyı 
7Aıptcclcrck mr.ı·kC?j bur:ıda ol· 
;m:ık iiı.cre bir Brylik Jmrmus
tu 

Saruhan Bl')', 1346 da Olmüş, 
yerine oğlu İlyas Bey, onun vc
fatıylc 1364 de İshak Bey r,cç. 
rnişUr. Meşhur Ulucami 1366 dıı 
l m zoıt t:ııafındıın yapılmıştır. 

Osmanlıl::rla ilk münn~bct te
sis eden Sanıhnn Beyi Hızrr· 
şah'dır. 1389 ela ccrc-ynn eden 
:Birinci Kosova meydan muha
rebesinde Su~tan Muradı Huda· 
vendiı,:nrın şehit ·olman fiıeri· 
11c Hızırş:ıh, Karıımanoğulları i· 
le Osm:ınlılar aleyhine ittif:ık 
f'tmişti. Bunu haber :ılnn Sul· 
tan Yıldırım Bnyc?.it, Anadoln· 
ya r.eçmıııti. Esnsun Anadolu 
:ncyliklerini.-l:dr bnyYak altında 
toplamak btrycn Suıtnn Daye-
1.it, 1300 d:ı Saruhan Beyliğini 
ele işgal ederek Osrnnnlı iılkesi 

. içine katmıştı. Hııırşah da ka· 

' 

çarak Tirnur'o illirn etmişti. 
1 402 de cereyan eden Ank:ıra 

J ~meydan muharctc•.jndc Sııl· 

f 
t:ın Yıldırım B.~}'czidin :M:ığlüp 
ve esir olm~~.ından Eonra Ti· 
rnur, ~nndolu Beylikkıini eski 
:;:ıhiplcrine iade drni~U. Hııır
şah Bey 17 Ağusto 1402 de M:ı· 
ııisaya gelerek 1darryi eline al· 

1 

mı~tı. Fnk:ıt Şrh:ı:adtlcr ıırr.!im· 
d:ı b:ıslnyan mtic:ıclcledc İsa Çt:'
lcbi ile ittifak eden Hııırş::h 

l Bey, hamisinin tnlimntı fürdne 
' Jıcm mcll'leketi ve hem hııyııtı
' m k:ıybclmiş, Çelebi Sultan 

:Mehmrt tardındıın idam olun
muştur. 

15!)4 yılına kadıır Or.m:ınlı 
' §eh1.adclt>rlnden bir çoklann:ı 

mcrkc11ik yapmış ol:m Manisa, 
bllyük bir inkişafa mMhar ol· 
muştur. A't·idelcr, yollar, han· 
l:ır. hnm:ıınlar, s:ıraylnr, im:ı· 

' retler, medreseler ,.e lterv:ıns:ı-
111ylnrJ:ı süsknrnl[,lir. Şrhzadc
]C'rin ctr:ıf•ndıı ~eurlcnrn dev
rin sayılı alim!eri Mnnı~.ayı ay
nı zamanda bir kfilt!ır mrrkr:ci 
haline de getirmişlerdi. Burada 
Ynli bulunan ilk şch:ı::ıcle ikinci 
Muradın o~lu A!Aecldin'dir. O· 
nun Am:ı1yııyo nakli Jizrrlnc 
k:ırdr~i Mrhınct ffatı"ı Sultan 
Mchmrt) tovin ohınmustı.ır. Al· 
tmcı Osmanlı Pndıt:ıhı Sııl~:ın 
ikinci Mur:ıt, Mııcarlarlıı 12 Tc rn 
muz 1444 de Srcrdin culh mu.:ı
hedl'r.mi Jtııuıla:lıktan sonra o 
lunu cavırarak t:ı'1tn oturt 
hı Kendisi de l\lanı~_nrır <lifarn 
bahçrkrin:lc renı: ve giıtd :z.rv· 
ce:i M:ıra ıll' brrnhrr r;;ıhnt 1.ıir 
hayat r.Urrre'< ,ôrıırlinün son yıl· 
l:ırını burad:ı grdrrcrkti Fnk.Jt 
dusm:ın ahde \dar 
Murat tckrıır tııhtıı 

ordusunun b 

tarihe esi 
..> 

rk~ar Manisnyıı diincn Sultan 
Jkinci Mehmet, ihtimal ki 

istanbulun fethine nit pl!ınlan· 
m burado, Sipil dağının etekle
rinde h:mrlamıştı. Bab:ısı Sul· 
tan Murndın tan ve trref dolu 
parlak mfı:z..isini kapıyarnk 1451 
Şubatında vefat cttlgini haber 
alır ı:ılmnz Mımis:ı'd:ın yola çık. 
mıştı. 

Fatih Sultan Mchmeclin oğlu 
Şch1.ade Mu~f:ı. Sull:ın İkinci 
Bnyczidin schwdclcrl Abdullah, 
Şrhinşah,. Korkud, Akmş;ıh ve 
Mahmut, KanLni'rıin oğlu Se
lim (SuJUın İkinci Selim), onun 
oğlu M•nat (Sultan Üçüncü Mu
r.:ıt). onun cğlu Mel:mrt (Sal
tan Üçüncü Mehmet) hup Mnni
s:ıcla vıılilik yapım~bıdı. Gf;"ttl 
Jii;i diline de!tan olan Safiye 
Sultan (Vcncdikli Bnfo) ı:enç
Jiğini bıırtıda p,eçirmiş ve 20 
Mayıs 15€6 da Uçiincü :Mehmc· 
di dol!urmuştu. Sultan Dirlnc.i 
Ahmet de 18 Şut.at 1589 dn Mıı
nissıda dünyaya gelmi!)ti. 

pek zengin bir m~~Jye &ahlp 
olan Mani~a'nın bUtün tn· 

'rihini kıa da olsa bu sültınlar:ı 
sığdırm:ıra imkfin yoktur. Saru· 
hıın 1811 yılı tr~kıliıtında mer
kezi Kütalıyada bulunan Ana
dolu eyaletinden ııynlarak Ay 
dına bağlanmı:, 1845 mülki ti'~ 
kiliitmda ııiltıyct olmuş ve Ha· 
cı İbrahim Saip P:ı~a vali tayin 
cdilmi~1i . Fakat bu tcşkllfıt çok 
kısa sürmüs. yine e-ki halıne 
<lönmü~. yani Aydına Ubi ol 
rnu~tn. 1922 de müttnkil ı;;ın
c:ık, 1923 de tekrar viliıyet ha
line ı;ctirilmiş ve 1927 dr Sııru· 
hıın vılilyetinin adı Manlsn olıı
rak clcğistirilml~tir. 
Manisa, Birinci Cihan Hnrbi 

mtit:ırckrc;inde istiliıyn u~
r.ımı5tır. 15 Mny:ıs 1919 da 17, .. 
mire çıkon Yunnn ordulnn S\I 
dan hahancler icnt ederek 25 
.Mayı:;ta Manisayı i~g:ıl nJUna 
nlmısJ:ırdı. Askeri 
d:ıha c-vvcl ı.;rhrl tcrketrnrrin· 
den, idarecilerin h:ılkn 7ahir O· 

lanuımr.,ından o gtin mukn\'e· 
met imkanı bulamıyan M:ınlsa 
lıloır. )Er yer kurıtll'!'akta olan 
milli mlfre~cl,,re katılar:ık va· 
t.nnın kurtulur.u uj';mnda miira· 
dcleyc atılmışlardır. 

30 Af,mıtos 1922 de b:ışku• 
m:ındanlık mc,>d::ın muh~rcbe· 
~:nln mrz~1'frr srr~lıın Mt!"-lıf:ı 

1 PııJn, Etl)iik Millet M 
füi or.iul:ırına .Qrdulır• ilk he 
ddi ıiz Akdrnizdir . ilrri'. <'m· 

l:+:"n sorr:ı 8 f:yluldc 
d:ı i·tiJ.'.ı<lan k 

e..ıs\"'\et\ade ea aı.a\\\' 
'fı\\"'"' ..ıe \(.at ~ ;ı\a \\\o"'e\te 1a\\aca\ 

e"'"'lôe~o t.\J~ 
~e\\ v,oOO 'ft>.\\ tas\\\l.\et\ 'e'"''\\if, 

·GOOD • YEAR Fabrikasının 'imôl ettiği Kamyon lôsfiklerinin muhtelif fiyath 
,. . . 

sekiz modeH mevcuttur. En uc02 lôstlk a z kilometre · yaptığı için sok 

daha pahalıya ma l ofduğu bilhau.~ memle ketimizde çolt tecrübe edilmi~1ir ~ 
iKamyon lôstiği alırken ' i~iniı:e en uygun modeli intihap için tecrübe!~ 
mütehassıslarırtn:ı:ın fikrini alınız. GOOD-YEAR'ın en yüksek kaliteli ve en 

~ ' ~ 
. . ' 

palıalı olan ROAD lUG lastiklerini tecrübe ederseniz bunların kilometre 
hesa biyle en" uc';,';"iôstik ~olduklarını ı.iz de takdir edecehiniz. 

bu z:ırnrlı 

DÜNYANIN HER BiR TARAFINDA 
GOOOYEAR LASTiKLERi iLE HER BiR 
MARKADAN F.AZLA YÜK N.AKLOLUN-

DU~U BiR HAKiKATTiR. 

Memleketın her bır tarafındaki a cente

lerimizden ROAD LUG veya diğer model

lerde GOOD· YEAR ISstillerini arayını7 .. 

• 



Manisa· dan isimler 
Vııli: Cem~l Diıır. 
Vali Muavini: Madt Öngen. 
Cumhuriyet Savcm: ıtuhit-

tin 'l'uylJtn, 
llukuk İşleri Mlldilrü: Rıf:ıt 

Akpınar. 

Sağlık Müdürü: Dr. Zeki Ak
doı;ıın. 

Veteriner ~liichfrü. Sılltı Ay 
kul. 

1'ckink Ziraat lıli.idürü: Ke
m JI Kalınyaı:gau 

Mılli Eğitım Miidiiril: Rcuk 
Durlu. 

ı::ı.vındırlık. .Mutlürü: Kemal 
Arı.-oy. 

U.:ctcrdar; (MimhaI). 
Lınniyel Müdüni: Daver Ha

cış.ılı~noğlu. 

İl JancJ,mııa Komutanı: Kc
rı.:ın grkut (Albay). 

Seferberlılc Müdürü: Nın.il 
Cebe. 

Nüfus Müdürü: Enver Soy
sal. 

Özel Saymanlık Mı1dürü: Fe
rit Akşit. 

Gelir Mürfürü: Sabri Pol11t. 
l)e(ter-darl.tt Saymanlık Küdü 

ne (MuMhftl). 
SılıRı- SıvllŞı Bafkanı: Dt. 

Ri.ı~lü Geretı. 
Vskıfl:w Mücfürü: Hılmi Er

dinc 
Bağcılık fstuyoo Müdtirü: 

Hılmi Umay. 

Tıc.ıret Odası Başkanı: Şük· 
rü gğinli. 

Ticaret Borsası Başkanı: llJy 
ram I-COnyalı. 

Zir.ıat Bankası Mi.idüıü: Alı 
Ilağ. 

İş 8dnkaı;ı Mütlürü: Rıfııt 
Mornlı. 

Oı.ınanlı Bankası Mtidürü: 
Hakkı Tıryakı 

Bağcılaı· Cankaı.ı Müdürü: A· 
li Kureın 

Toprak ve İskan MilrJUrü: 
Cevdet Çııkıın. 

Tapu Sicıl Muhafııı; (MI.in 
hal). 

Posta Telgr.ır Telefon !fudü .. 
ru: Abbas Günay. 
PARTi 
BAŞKANl.ı\ltl: 

l>. P. lı Bı•skanı: Bayram 
Konyalı. 

C. Jl. P. İl Başkam: Faruk 
Çcletıi. 

M. P. İl B,ışkanı: Zblfıklir 
Uçroan. 

KA YllAKAMl,AR: 

Akhisar Kaymalırnını: .Meh
IBCt H.ızer. 

Alıiehir KıyrRılı:ımı: Necdet 
Yalçın 

Demir<:i Kaynı•ıltamı : Ertuğ 
nıl Onıüer. 

E:şme ICaym:ık:ıunı: Nail. Me· 
milı: 

Manisa Zirnaf ~nkasında neler öğrendikJ 
(llalfl ' ü•cüde) 

MeY<kiatta köylü tıısarrurtırının artmaaı meMNMfni1et ve-
rici hir hıtl~r. 1949 • 00 de sıfır ol»n ltiytü ıue.cluatı hu· 
gun :tOG.MO l4r11yıı çıkmıştır. 

Bugün köylünün paraya en çok ihtiyacı Gbn :r.ıımandayır.. 
Ntsaı1 ayına doıtru mevduat bir lı:at daha artar. K6ylünün ban· 
kay:. hü1ük bir güveA ve sevgisi vardır. lıılünaseheUerimitde 

lam hir ahenk hüküm ı;ürüvor. 
KÖYl.l~KOE REt'AH 
ARTIYOll 

Geçen sene hurada pamuklar tehlike ı:eçirdi. Yüııfe alt
mış istihsJI noksırnı vardı. Bıına ral!men koylü horcunu teha
lükle ödemiştir. 
GEÇİK SEVİYESi 

Kadromuıda ıiraat teknisyenleri var. Emiılerinde bulu
nan jecp He her tarafı dolaıırlar, köylüye bort verılen tıara 
loırın tam yerinde kullanılıp kullaıulmldtğırıı tuklrı ederler. 

Merkez k;ıunın zirai istıh·.aı yekunu eJli milvon liradır. 

~una rağmen baııka:lan borç alın:ık ihhyacı duyulma3ına se· 
bl'p, çirtçilerimidn daha ceııi5 istiha!'>l hanıleled i(in keneli 
ki'ndilerini techit etmek anusunda hulunnrnlarıdır Köylerin 
geçim seviye.d boyuna yiikseliyor. 30 haneli bir kbyd'! dört, 
ı.e~ radyo, l)Ch'olle işler frijiderler bulmak: mümkündür.• ı... 

-~-..-.- .... -~-
F'A:r.4N • --- h.1...- - ,_,. ? • .1._ .. 

nısantJ7 diğer kazaıarı 

I 
(B;ı.'Jı 8 im:iM) 

Ka~b;t, zirııi kııllunma 
yolunda 
jktıs.ıdf durumunu inceleye

cek olur&.ılr, halkın en bii
yük gelirini meyvt.-cilık.ten elde 
etti'Jmi görürtir.., Elnuı, ayva. 
palamut, ve son um:ınlarda e
rik, meyvecilik de Cl'ni, bir yer 
tutar. Ziraat Okulları, fidan
lıklar, Aııaç Koruma Cemiyeti
ne ait meyve fidJnlığı bu llJ· 

hadaki tekimühl gittikçe artır. 
maktadır. Kıısabad.ı her hartı 
pazar yeri kurulur 

Ziraat b<ilgesi olması T. C. 
Ziı'ut BJnk;ısının bir şube aç
masına sebep olmuştur. Kan. 
hada bir de lı:~sle b.bnkaın 
vardır. 

Brlrdiye büt~ıtl 
70.000 lirıı 

KasabadJ fenni iti teHisJh ve 
· projesi henüt mevcut de
ğiljir. Ant"ak umumi ,quchn blş 
ka KuzupınJr denil('rı m1hal
de bir kayn:ık mevcut olup 
kasabanın un de!ıirmenlerinde 
kullıınılmakta:lır. 

Su işleri belerliye br.ıfmd.an 
~örülmekteılir R~lediyenin yıl 
lık 711.000 lirJlık lıir lıütçesi 
vardır 

Turgutlu 
Manisa şehrinin cuzt'l_bir ka-

zası ohn Turgutlu; .Kemııl 
pa~J İit!!rınden ge\en tJir şo:>e 
yolu ile İanire 55 Km., bir 
diğer şos:! il~ de ManibJya 25 
Km. me.3.ıfed~Jir. 

İımir - .&fonio;a - Afyon de 
miryolu k3.sabJıf.ın ı:ccer Ka· 
SJtıanın de!nizdı!n yı.lkb~kUği 81 
metre ve beleJiye sınırları i· 
çindl'ki mesJhdsı 470 hektar-

• dır. 
Turgutlu; takriben 6000 ev 

1G m.ıhaU~ye taksim olunınug. 
tur. 

Kııs:ıbJ ve çevre:;inde başlı
ca tiıı.im, tiJtün, pJmulc, suı.;ım, 
bakla yetijlr. Ön<"mli nıiklar· 
d:ı da tahıl ile yaş meyve ve 
sebı:e yetiştirilir. 

nir un fabrikası, 2 pamuk 
f3brıkJ il, bir tuğla ve kiremit 
fııb:ık;uı, Tarım Satış Koope
ratifı ve ambarl.,ın, T. C. Zira· 
at Blnk'.ısı ile İş, F,;;n:ıf ve A
hali BankJları vardır. 

H.ıft.ıda bır pazartesi günle
ri kaS.d-bada pazar kurulur. 

Kasah:ının 1923 de )'ilpılmış 
bir h ıritıısı vardır. 
Kasabanın 

yol durumu 
Manir>a - İzmir - Salihli şo 

.se yolunun 2 Km. si ka. 
ı;.ılı' lı;inJedir. Belediye yol
larının lıek ıır.ı idi kalılırını, 
eo.se ve yJrışındıı11 c:oğu ham 
vol lılliıuf"eJır. 
ICııulndıt umumi hayat 
81ıhıkc11 tl•t"g•Mur 

Kıasahlnın beledi7eye ait 12 
ya!.alı:lı bir hailtahane&i -.e 

iki ccıahane.~i vardır. Turgutlu 
da tm- C>l'ta ekul, l.ki ınt>slelı: 
otutu, 5 ilko!e1JI, allı otel, bir 
gnin:>. he,;. lokanta, %8 (ırın, 
yadık ,;inem:ı. ilı:i hım, lı:f)Şlt ve 
futhol sahaları lıulunmaklı<lır. 

Urgıınlı lı:a11lıc:ıl 1ırının mct-
dernleştirilmeı;ine calışılmakta 
dır. 

Salihli 
BımLığ eteltlerindeu lı:t~lıya. _ 

rak avoıya doğru yayılaıı ı 
S:ılıhli kasabası Mııııiıwıııın mü 
lıiın kazalarından birhlir. De 
miryolu, lta~Jlııının onıısındıtıı 

ge~er. K. as:ıl•:J. nın aı: ileri.çind!I 
lloıd:1ğı yııyla§ı vardır kı, b11 
yaylı• fevblAde tıir mesire ye 
ri teş!:il eMr. Y ıyhya S:ılilıli 
h,ılkından başk..ı: İııııir ve çev 
re•.md•n de birçok: ktm;elc·r 
gider. Taksi ve otolı[hl •r ya)•l.ı 
ile Jrnsaba arasında bağlantı 
sağbrlar. S;ılıhli, m:;derıı bi. 
naları ve şoseleriyle diğer kıı
salıalara nislıetc·n mlilekiımil 
hir laısab:ııJır. iki ııçık hava ve 
bir de kı$1ık siııemaiı vardır. 

S;ılilılı,ye kJdar uzamın lıir yol
cu, kasabada mevcut beş otel 
ve on ikı hJırd.ın her hJngi 
bıriııi, JwnaldamJk irin serelıı· 
lir. 
Salihli tekamül 
yolunda 
K11saba halkı üı:üm, pJlamut, 

pamuk hayvan ve hayvan 
mahsullerinden gelirini temin 
eder. Yılcia 300 • 500 ton ü
ı:üm, 50 • 100 bin ton pı.ılamut, 
150 • 200 ton pamuk, 100 - 150 
ton peynir satılır ve ilırac e
dilir. 

ICasahJdıı hlr un, bir çırçır; 
bir elektrik fabrikası, 30 kadJr; 
da p.ılamut d!!(~iu vardır. Hıır
tcıda üç kere. p.:ıur yeri kuru
lur. 

Yedı.. yataklı bir dispanser 
mevcuCtur. 

K.ıs:ıh:ıya )alnıı: gccelrri cer. 
yan verılmektedir. Solihlide; 
satlılt ve temizlik işleri mu
varC.ıkıyeUe baprılmıştır. 

Kula 
Kula, 11 mahalleden ibaret. 

200 h.ıneli şirin bir Ece ka· 
uısıdır. 

Kaııının zengin bir iktısadl 
lrny.ıtı varclır. El dokuma tez.. 
slhlJ rında dokunan beıleri, 8• 

yakknbı imallitı, Tı.ltün ve af· 
yon isUtııı:ıli ve nihayet debağ 

anJyii ile Kula. cidden her A· 
nadolu kuab:ısının ulaşamadığı 
bir ikta;a :fi fi.ali yele rnaıtıJr 
bulunmaktadır. Ayrıca kasabJ· 
dalci Kula Mensucat Fabrikası 
T. A. Şırketinın irtihsll ettiği 
1 milyon metreden faz.la ku· 
maş dokumuş ve desen nefase· 
ti itibJriyle memleketin her kö 
şr...sinde rağbet görmfiştür. 
Yol iniUh 
bir prognnna hağl11nıyor 
Kulada 82 800 Mı lidi kaldı-

rımlı yol v.ırdLr. Son ytll:ır
da yol foaliycline 6nem veril· 
mış ve g~ni5 bir yol pro.:rıımı· 
n ın tatbikine başlanmıştır. 

Ka51b~nın içme suyu 4 m:-m 
ba, ıo ~"'şme ve 35 kadar ku· 
yudan l!.'ınin olunmaktadır. İl
ler Ban'u>ının iştır.ikiyle 3 a• 
drt artezyen kuY,u.·rn açılmış ve 
su ilıtiya.:ı karş~l..ın:ıbılmiştir. 
Kulnın clektrıği vardır. An 

·Clk, m •nsucıt f.ıbrikasından a
lın.ın bu eeryan. kasob:ırıın ay
dınl:ıtılmıı:nn1 kiri gelmemck
ledır. Bu sebeple evlerin an
c.ık 1/4 ünde elektrik var
dır. 

Kasabada: bir yılda ortalam:ı 
7000 teneke caz L.~litılak olu
nur. KuladJ bir Orta Ticaret 
Okulu, 2 illt okul, 2 otel. 15 
fırın v.ırdır. 

Mırnisanın bu şirin kasaba
ınılıiı birçok tarihi 1!5erler de 
buhınmak:Lııd ır. 
Germiyanoğlu Ş~h Süleymaıı 

Tüı,be.ı;i. Sungurhey Kcrv;ııw. 
,rayı, Jo~mir hamam ve bıınyolan 
hunlar aruınrladır. 

Alaşehir 
~ 

rreıı yolunun yalayı~ ge~liği 
şirin Alaşehir kasabası, nü

!Cusu dptu7. bıni mütec:ıviı bir 
1krıı.ıılır. Kas:ıbad!I huhuhnt, 
biJkltgiller. tütün, kuru fü.üm 
ve h('r n~ ~·•ı •Be~ Mlh
ı;al. edilnıeıctemr. ı.Ratagiller, 
bmı i.iıüm, li.ilün, •meyveler
den kiı\ıt elırı:.ı, armut tama· 
men: lıulıulılltan fiadecc arpa, 

ılıraç edilmekte, bumı karşılılc 
·ırısaıw Jcif .. yetsulısı )'üziiıı

den kısmen hugd~y illıııl cdıl

ntl'ktedir. 
Küçuk el lergahları ile pa. 

muklu bez. dokumacılığı, iı•hk· 
ı;i7.lık yiııünden inkişaf elıne

mıştir. Kasabada hartada ltir 
h.:ıyvan p:ır.;:ırları kurulmakla· 
dır. 

Hııyındırlık ışleri Alaşc•lıırde 
dığer kasabalara nisbeten biraz 
daha ilerll"miş, şose, kaldırım 
ve yol imarından başka bir de 
küçiık bir park y:ıpılmıştır. Di
ller kJs.:ıbalarda olduğu gilti 
Aloşehirde de Cennt su tesisatı 
mevcut clrğildlr. Su: 4 Kın. me 
safcdcki çayrlan getirtilmeltte
dır. Ayrıc;ı S:ırıkıı maden ııu~ 
yundan halk serbestçe islibde 
edebilmektedir. Alaşehir a}'• 
dınlıtma lşll.'rinde dtğer kıııoa
b:ılardan dahı müteklimil ohıı•: 
ı;ecelerı Vl'ril<'n cerv ı ıı ill' ıtY· 
dınlanabilmektedir, Elektrik te 
sisatı imllyilz surelıyle işlelil-
mekledır. • 

Kıı'.iJb:ının beş hususi oteli, 
dlirt hanı, bir gaziıtr)SU, yirıni 
sckiı: kııhvelnnı>>I. on üç aşçı 
ve kcb:ıbçı dükkiinı, altı çarsı
sı ve bir de sinenınsı varılır. 

Kıısab:ının lıir ilk bir de orta 
okulu nt!!vcuttur. 

Cördes l - --- ....,...,,,.... 
Akhiur yolunu takıbcltiğiniı 

vakit korşınııda sevimli Gör 
des kasabasını bulursunıır. 

KumçJyı mcsıre.qinin şenlemlir 
• dı~ı kas:ıbaya S.ılihli yolundan 

da düt.Güıı bir şose ile gitmek 
iınklinı mevcuttur. Yalnız 'bir 
m.ıluur ile karşılaşırsınız, o da 
Görde>:! muntaı..ım nakil va;;ı. 

tasının olmamımdır. 
Gördes 30~5 nüfo:ılu, halkın 

birçok medeni ihtiyacını :karşı
layan beş mahalleli bir kasaba. 
dır. 

iKo ;lba ekonomibinin isti not 
ettiği haşlıca işler tiitüncüliik 
ve h:ılıcılılctır. Büyük çapta 
hJlı imal olun•ır. TüluneulıJkl" 
istihsJI 400 tonu bulmaktadır. 
Dığer mJhsuller ar.:ısın1r• ba
d~m. ııyvı, ceviı ileridir. Fa· 
sulye 80 tonla önemli bir ye
kun tutar. 1000 ton kadar da 
palımat istih.'Jal olunur. 

KasnbJya 1940 senesinden i
tibaren elektrık tesiı;:ıtı yaı.ıl· 
mışlır. Tesisatın fonııl ,p1"1_1jesi 
yoktur. Ceryan yalnıt geceleri 
vPrilmektedir. 

Eşme 
--..w 

Büyük merkezlere demiryDlt.t 
ıle lıağlı olıın üç biue yakın 

ııi.iCushı Eşme kasahJsı sadece 
iki mJhalleden ilıareltir. Kü
çük: olfn.ısını ra!!men üç olel. 
iki g11zino, üç lolı:ıınta, diirt fı
rın ve rJôrt h:ını mevcuttur_ Es 
rne, kilimcilikle ekonomiıdni 
sağlar Senede 5 - 7 hin ııdet 

kilim yapılır. 1'4me diğer lı:• 
sahalar giht nteyveciliğe lııttb" 
mış olmayıp h11yvancıhktıa il~ 

ri gitmiştir. Kasabada fadıı ınilt 
tarda kı-çi ve koyun yetiş.liriliıt 
ve hu hayvanI:ırdan yün. ,., 
p:ıl;ı ısfi.hsal edilir. 

illracııtı: lıayvan, 1tlNnlic:, pa
lıımıJt &dirl?t' ıtMeıtııı!lft\ IRıntıt· 
tı;ıtı · ancılk ltı>.nıtiıoine yı!tmell~ 

llir .. Kıisah:181ı elektrik-, lill· t .... 
ııtıııeri, fönnt mezhaka; eC7.ııne 
ve ı'li '~"" •"r vok::tıır. 

Manisa'nın sağhk ~11,umıı 
Uh!!• 7 incide) ' 

savaş faııtivetl 1929 danheri mevcuttur. 11 kar.;ı, 9 suhc, 513 kii1 
tıa\'aşı tlilıi:lir. Bu bı:abr ve köyler dııhiliııde 38?1'.>6!) niifuı: sıt
ma s:ıva,sının himayesi altındııclır. 11)52 vılı son ınuayenel··rine 
noıur~n bölge dııhilind.:ı sıtma colı: azalmı~ olup % 4 e ltıı
d"r iıımişlir. Mıınis:ı köyle>rinıle. % 1,5, Demirci köylc.-rinde 
,,,, ı.r. Aklıiı;ar d,ı % 2 gibi nisbeUer hulunmııştıır. Vi15yet 
d.ıtıiiln1 •ki bu köylerde sıtm~ savas fııaliyeli dlkut 'lok
trır ve kırkbt'Ş SJğlık memurn ve koruyucuı>ıı ile id:ıro 
erlilmekte olup merkeı:de lıi.r lfıtı:;ratuvar fenni ve ilmi iır 
lcrı i'l::ıre etmektedir. 

Sıtm:ı müt'adele1i dı}ında kahn kiiylere, Sağlık Mii
t.liiı-lüğü ile lıükQmet 'oktorlıtrı bakmııkladır. 

... 

,,,, . , 

.. 

Manlsaın es·kı bir gravürü 

VA rl'IN ... "'Ani.-. ~1~.,r1al • 
/ ' 

j/Manisa'da Parti 
il ufukları 
Adnan Menderes - Fevzi Lutli 

1946 Vl' ·950 de M:ınisad.ı c;ok siddl'tli parti nıiicadeleleri 
olmuştur. Fakat bunl rağmen Manis1da parti farklJrı normal 
z:ını:1 nh1rda vııbndJşlJrı birbidnden ayırmıyor. Burada par
ti te'3nüdiinü çok ciddiye alan Demokrat Parlili~r de, ana 
muhalefet put.isine kıırşı hazırlanan yeni darbeyi elemle kar~
layan ve bu takdirde p:ırlilerine her zamand.ın tlyade bağtıhk 
ve fed:ıkarlık ıt()sterme~e haıırlanan Halk Partililer de var· 
dır Millet Partisi. daha ziy:ıde tesekkül dcvrindedir 

Manisa'f'nn tarihçesi 

Bugün için MJniuda ı:;ôze carpan siyasi al.ika. dah:ı ziya
de Demokrat Partinin ic alemindedir. M1nis:ılılar. Fevıi UMli 
Karao:;m:ıno~lunu çok severler. Onun tısılalt surette lld dcla 
kabinı:-de.n istifa zaruretini duymıasına lcıriı yakın ılilı:a ve 
derin bir elem duymuşbnflr. Fakat hu alikayl, tara( tutmak 
ve p:ırti te.>:rnüdünü tehlikeye düşürmek gibi bir mahiyet Yet'· 

memişlerdir. Son p:ırti koıı~resinde "Fevıi I.utCi Knraosmanotıu 
büyüle bir ekseriyetle b:ıskıın seçilnıis, liderlik muhitine hoş 
ı;:.örünmek arzusiyle cınR karşı bir cereyan açmıık isteyenler, 
dık h:ıhnrle kalnu~ırdır 

iıd MÜCADEI..t-:<'i 
ARKADAŞ 

Ege ımntıtkasında ve Gedız YAZAN ı 

FeridtJn Fazrl 
TOLBENTÇI 

•• 

nehriııfo üç kilontt!tre ce· 
mılmnıta• bulunan Manisa, Gar
bi Anadohınun en eski Eehirlc· 
rindett Wridir. Balıkesir ve ci
Yar«ıEla (Myı>ia) bulunan Mağ
netıer tarafından k:urulduğunn 

dair lfir rivayet vardır. P-ı·ofc
$(fr Uzunçarıılıy:ı göre. Truva 
savaşında Trlıva hUkümdarına 
yardım eden Mağnetıer, billilıa· 
re Girit ııdıu;ına seçmişler ve 
ondan telu-ar Küçük A.o;yaya 
döner<'lı: bir kısmı Menderes 
nehri keMarındı M.Jğned şrJıri
ni, diğer kısmı da Sipyl dağı 

cıvarında Sipil Mağnedsi'ni 
kurmuşlardır. Şimdiki Manisa 
bu mevkidedir. 

Manisa, bir müddet Frikyalı· 
lann elinde kalmıştır. Frıky:ı· 
nın ınkırazındın sonra Mil~tt:ın 
evvel 665 de MermCRat veyahut 
Şahin Krallar sül~tesini kuran 

f' ' l .. 
Paşaköy ve 

Sei-if Ali 
Manisay.ı yolunuz duşerse ve biraz da vaktiniır. varsa , Pasa 

ld+ırü P..iyJret etml'11i ve kövün ho~whbet Şerif Alisi ile ta 
nf$ıp giiriişmeği ıhm:ıl et.ır~y!niz. 

Pasaköy, mlmurluğu ve uyanıklığı baktmından yarınki 

Türk kivüne ivl bir ömt'k teşkil eder. Iler u. rahat bir mes
kett M:tnz.at-asfnt gösterir. hellll'n hemt>n her birinin radyosu, 
bahc;~. hehtede kuyusu vardır. Hl"r köylii, aldı basında bir 
mlt.ten-er"1r. Köyün ortasında lıavuzlu bir park ve c:srino ku· 
rulı.vshw. Parta nhır bir noktada D P. ~ C.B.P. ınet"mleri 
1_,ana ol>t'ak bulunuyor ve bir iyi komşuluk ve ihenk man 
r...-aıu anıediyor. 

Biııi.- Şerif Ali ile ahh3plığımız. on küsur yllhlı:tır. Ka
ıti&M• Veni Lütfi Karaosmano~u vasıtas11·ıe taaqf.tlı:, sonra 
nkit nl:it lanirde, lbnUı:ıda, İstanbulda lMtl~w. Şet'if Ali· • it.,._. lliyattte aüzüm vardı. Bu sözG ancak Mil lhaisa 
ııe,a••U•is minaı;ebetiyle yerine getirebildim. Flıbl zwawı
- ,_....,.. itiıt cleıJtumun köyde geceyi~ eetirmetı:. 
-.e re-eli lıet'aher yemek davetini kalMll edeme.-... 
~ AUflfÖlf ........... 

Şerif AIİllİll diltbte l.i7ılı: Ri1ut fikideri 'YWW. Siyui 
11Mica4eteleır ·ıleftitMle hir de!.a bıtna dedi ki: 

- ·Detn ol, IMana bir ııe1 d~em, fakat sMtw -.are Cmi 
~·ll&ttk anma, kavak ağ;ıeı gilıi doğru .ı: it~ pelı: şW

~m tt..-ıe. mrar: eğil, fııkat her vakitki taltii halin kıwak gi 
iti ~ .. cıl•ıık, OOluuSlın ·• 

'llecalt!l9terin ıidietlendiği ıııralar4a Şet:if ~li. llblk Pıır· 
tisi!WieA •.rrlh111di. Fuklt köylü gör..ifle asıl ı;iyısi konoati şuy· 
du r 

- lltet- lk5y6e :her fiti parti 'temsil eailm~ttiı:. 'llhıvıızene 

için· ltı.• IAmııdır. Fakat köylüler bu yüzden hiı'ltklerine ki.is
mcmelt. köye ait Lilcrde ve menf.ı!ltlerde hir telı: ~ıe halin 
de kal111ağı bilmelidirler. Köylü val3ndaş, yeni Ctrsal ve im· 
lı:liHl:ıra ııi_yasl partiler arasındaki yarış sayeı;inde lı:avuimUi· 
tur. Btt varış durmnmıılı, vatandaşın elindeki reyin t:ı1mcti 
ve teJ:iri aulm.ım3lıdır. 

Ki,ün parkınd:ı oturdıı'ltıımuz sırada dostum Şerif Alinin 
kulağına CıStldayilrak sordum: 

- Minttre gibi olmnsa da, kavak gibi doğru olm'.lk fikrin
de ısrar edivor musun., 

ıtü:r.g.lra g:Jre dön!'.'n kuyu pervanesini ~ösleı·erclt cevap 
\•erdi: 

- nağd1ğ1sız yapmak için hunun yaı•tığını yapma~ bel
ki de daha elverisli. .. 

A. E. Y. 

Tırha (bugünkü Tire) Prensi 
meşhur Glg::-s tar.ırından ıapte 
dilmiştir. Bu tarihten sonra bir 
Lidya ~hri olarak ı;l.irdüğümüz 
ManisJ, bir hayli inkiŞlf etmiş 
ise de bu devirden um;ınımıZl 1 
bir Şt-yler kalmımıştır. Milattın 
evvel 546 da Pers Kralı Kurus 
(Keyhüsrev) ile Lldya. Kralı 
Krc-ıüs arasın<b Kızılırmak d 
varınd:ı yapıl:ın bir meydan mu
harebesinden sonra Lidy:ılıbr 
mağlürı olmuşlardı. Bütün şe
hirleri de Kurus'un eline geç 
mişli. Bunların arasında Mani· 
sa d:ı vardı. 

uzun müddet franlıların hiki 
miyeti altında kıtl:ın M;ırıi 

s:ı, milJtwn evvel 333 d:! Ml 
kedonn Kralı Büyük İskender 
larafınd:ın z:ı.ptedilmiş veyahut 
Şehir İ:ikcndere inkıyad eyle· 
mişlir Mil..ittın 190 yıJ evvel 
Romalı (Sciobn) Sipyon ile Su 
riye Kralı Üçüncü Anti:ıhos a 
rasında Manisa cinrındJ büyük 
bir muh.ırebc olmuştu. Bu 5.1· 

vaşb g'.llip g~lt'n Sıpyon. ken
disine yardım e1en Bergama 
Kralına Garbi Aruıd:ılud:ıki di 
Sf'r baı.ı şehirler ~ibi Manis:tyı 
da bırakmıştı. Millttan evvel 
133 de Kral ü,üneü AttJlos ta· 
manındı Bergama Krallığı ta 
:rihe karışmıştı 

M"anis:ı, Romalılar devrinde 
kendisini tıınıtmış, tic<ı re ti ge 
!işmiş, &ehir büyümüş ve yeni 
yeni binalarla ve Abidelerle ~ii~ 
lenmişti . Roma imparatoru Ti 
her ıamıınmd:ı büyük:: bir zell'..(.> 
le ~muş, bu m:ımur şehir titr 
hıtrabe haline gelıni$ti. f ıPpanı 
tor, Jfaniaa'mn intan için ınü· 
bim yıırdımlarda bufonmui(u. 

Biunsdılar devrinde ltir trao-
sit merkezi vasrını ı taşıyan 

Maninı on ü~üncü aarm hirln 
ci J•Nımıb Ece ltilcesiııtıı e
hemmiyetli şehirleri ara&4.nd<a 
ye.r alınıştı Dördüncü haçlılar 
sclerinde ; 1204 de fııtaRkulun 
LllUnlt>.ı'in ~line geçmesi üzeri 
ne son mı.ans :iaıparateru· Ü
c:üocU Aleksi Lan.i'ln damadı 
olan Tcoclor LaskariS An:ıdolıı
ya kaçarak merke.ıi iıınik ol
mak üıere yeni bir Rum fm 
paratorluğu kurmuştu . :İmıura
tıtrluğım ikinci pıtJitıhtı d3 
Mani:.J olmuştu. Bu hidise &eh 
rin inlcişahnda oldukça rol oy 
n:ımıı;tı Fakot "istıınbulun tek
rar 8İz.3n.~lıl:ıruı eline geçme 
sinden sonra eski şöhretini mıı 
hııCııza edememişti. 

5cıc:uk İmp:ıratorluğunun ln-
kırlll:J yüıtuttuğu devirler· 

de Anııdoludııki Uç Beyleri yan 
müstakil h31:.- gt>lmi•lerdi. Ru 
Beyl<"rin en kudretlilerind .. n 
biri de Gerıni.v:ınoğull:m idi 
Gerıniyıın Beyinin kumandanla 
rından ohn S:ıruhan Bey (bt:u 

(~vanu 11 iacidc) 

Pakııt ovnı 1.ıı~ndıı M!lnisn: hükumet reisi ve uıırti lideri 
Adnan M<'ndcrese, şimdivc kafüır ~östercliği parlak kabul re
simlerinden en hararellisini y.ıpmıs ve iki eski ıniicadclc ar
kad:ısımn arasının ac;ılmasına değil. ara bozucu turevli unsur
lar yüzünden meydan:ı gelen piırüzlerin ortadan kalkmasına 
tıırııftar olduğunu belli etmiştir. Adnan Mc.-nderesle I<"evzi 
Lütfinin kongre esn:ısınd:ı birbirine küskün durmıyıırak ırka
d:ışç:ı konuşm:.ıları hoşnutluk uyandırmıştır 

M.ınisad;ı bulunduğum müddetle, Demokrat Partililerle el 
rafü siyJsi mün:ıkaşJhrdJ bulundum. KanJ:ıtlerlmiı daima bir· 
birinP. uygun değildi. Fakat karşılıklı saygı ruhu icinde kontti· 
tuk ve memleketin iyiliğine çalışmJk noltlasınd1 beraber oldu
ğumıız için mün:ıkaş:ı neticesinde birbirimhe yakl:ı::mak lm
kaııını bulduk. 

Şehir Klübi.inde Demokratlardan mürekkep bir grupla be
raber, yedığimiz. ııkşam yemeğinde. İş ve OsmJnlı Bankaları mü 
durleri gibi tıırafsıı vawnd:ışlar d:ı vardı. Bahsimizin memleket 
ölçüsiyle ccrt'yan etmesine onların huzuru da yıırdım elti Sunu 
ilave ed<'yiın ki is B.ınkası ltüdiidi Rıfat Morıılı, bugünkü ya· 
şJyan en ince hiciv 5:ıirlcrimiıden biridır. Dicer sahalarda da 
kıymetli şiir ve şarkıl.ırı vardır. Her manasıyle olgun bir liklr 
adamıdır. 

Beydere Teknik 
Ziraat Okulu 

M.mi;ad.ı zirıutın k.lyJcltı!;i görmektedir. 
buyük irık..pf.ı u)•arok Telmik Ziraat 

de-vlet de huray.ı elini uut- Okulu 
nıış ve örnek mtıc;se.,;eler rney r~lmık Zira<ıt Okulu, miilcda-
d.ına getirmiştır. Bunl:ırd.ın vıl seımaye ile çalışmakta. 
biri, Beydere P.ınıult Üretme dır. Okulun hllerı 274 leyli la-
ÇifUiği ve Teknik Zıraat O- lelıesi vardır. İlk mektep nıe· 
kuludur. ~urllan ara:;ınd:ın köylerirııle 

Manio>a ile Puşaküy nras111d:ı arırli.si olanlar tercihan alıııa-
7 uci kiloın:.-lrede kurul.ın bu ralı: nıo·dem ıiraat uımllet"ine 
tesis, Ci'ııi~ kültür araz.isi, gr..-e yeti:;tirllm~kledir. Oltvl<la 
m<>ı.lern iş ve ç.ılışm.;ı yederiy· ltoınbine ıiraat usurn caridir. 
le h:ıkiltalen CayG:.ıılı bir mües- Zınıatın her nev'i, bu arada ta 
e~dir. •. vu~uhılı:, meyvacılık YC ır.fral 

Pamuk: Uretrne Cirtliği, m11- .sa111Uar tecri.ıl.tl Dlarat talebe-
e.;.~nin 4800 debr arııtisi ye ~~sterllmektedtr. 
nin 1045 dekarını İiga1 etmek- Ot.ut:la, ayrıca seneni" mu-
tedir. Bu &.:ıhı.da feaoi şekil- tıı11en 11lıırında tek11ltı: brı;. 
de pamuk ıeriyalı yapıloukla- lar ac;ılm~ıtdır. Bu ltv<ıdard:ı, 
dır. Burası, Teknik Zira:ıt O· bilhassa lrii_'4iiye trattir r11L 
kulu talel•elermuı aynı umarı l.1nma ve bılı:ı- (ij!n~tilıttdl&-
~;ı biı:_ ders yeri~!!_ıi!c.sıni de dir _ 

Toprak Konıisyonun• faaliyeti 
ro~rak. Komisyıınu; :Ma~lsa~J 

6ımtııyc kacl11r, muhtelıf klff 
Ietde <ılilcin 1032 h!lne ı;:ınittirte 
20.6!t7.395 dekar anni levrt et 
miştir. Kooıisyon 11}52 yılı fıı. 
alıyctini Athisarın 13 kfıyüne 
tcsmil ctmi!J bulu11m:ılı:ladır. 
Çalı.imalar, bHAh1re di~er ka
zal:ıra intikoıl ettirilecektir. 

Topnl:: Komisyonunun bugii. 
ne ka:far te..-ti l'ttİi!i anız.ileri, 
bunl:ırm hangi köylt-re ait ol
duğu, ve k.ciyl:.'rin hJne ad:di 
aşağıda giisterihn' 'ir 

Gümülceli 
Lütfiye 
Kol dere 
Y. Harmandalı 

Jbae 
adetli 

5!) 

rt!i 
Wi 
52 

Dekar 

C82 500 
Gt3 a;ı0 
!4M~ 

?ıG.000 

Geridet"e 
Siuırli 

K~ikhtere 
lhlilli 
'l'i7ettlt 
fi. Hafiller 
llaınr.aJ.e,vli 
Kumltu1uealt 
Di.'7nelder 
Nuri'!• 46 
KovuA('U 
C. Muradiye 
Kayışlar 

S!"linıphlar 
1~:·k~lr.-bi 
lbcır~ıhmınh 

Muradiye 
Keçili 
P3şıılı:!iy 

Karaycnice 
Yekun 

r• 
'J.7 
ss 
38 

lCtO 
71 
37 

lSO 
li' 
80 
17 
!ti 
30 

117 
115 
18-'.l 
273 
32 
Cı6 

83 
1932 

618U80 
!N.Tr.O 
6Uı11M 
5!H:700 
1700.ıM 

7'.">4,000 
!@t{W(t 

ıw.tl.5<Wt 
280Jli8 
M:ı 06i 
, R(f 'Tf.O 
730.'1f.0 
50G_r.oo 
717250 
7!2.!ôi"C5 
M8'i00 

!OO:ur.o 
397,000 
~04 2;;{) 
735.!iOtt 

!0097.395 
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KIRKAGAÇ 

l----- ~l -KnLcğaç'Ja senede 

iki milyon kovun · 
yetişir ------- ~ 

Kırlı:ıf:ıç, ç:ılı~'kan in~nlarla 
do1u, munis, mıımur bir 

ınubit trsirini y:ıpıyor. Şehre 

r,irincC', lıir hayli güzel bın:ıya, 
intiuımlı cııddekre tes:ıdii f <'•lİ · 
Jıy<Jr. llukfımet bin:ı~ı yeni . . 
He1c ~ok iyi bir pllinl:ı Lir mıh· 
!:C <Jrtasında ;yapıl:ı.ı Belediye 
tinaw çok ivi bir intı!Ja )ar:ıtı
;yor. 

Knı.ının 21} lai)ii, buni:ırdıın 
12 ııinın mektebi v:ır. Ayrırtı 
merkezde 3 ilk, bir ort:ıınektep 
bulunuyor. Köylcrdrn 12 si sıt· 
ma mücııdeJcsine tabidir. Bura· 
larda D.D.T. İl'İ kullanılmıŞ, sıt· 
ına hemen hemen kalmamıştır. 
Eclcdi~e bhtc:csiııe bir hasta o· 
tomohili t:ıhşiımtı l\oııulmasının 
11ehirle beraber eh-arına da ha)'· 
rı dokunacaktır. 
Üzümu 
J>amuk 
Kırkagııçt:ı fülim m:ıhsulü mü· 

him bir yer tutuyor. Geçen 
:sene 2500 ton çekirdeksiz Uı.üm 
ihnç edilmiştir. Bu sene b:ığla· 
nn don yüzünden bozulması. 
Knkağ:ıçlıl:ırı üzüyor. Fakat 
cl:ıllar iyi geli5tiği için, gelecek 

ene h:w:ı müsaade ettiği takdir 
c'le bu senenin acısını çıkara· 
c:ılr, iyi bir mahsul bekleniyor. 

K:ırk:ığ:ıç teçen sene 1000 ton 
ı:ı:ımuk mahsulü almıştır. Fa· 
lrnf susu:ı: ytrlerde döııüm başı· 
:na 25 mı 50 den ibaret kalır· 
:ken, Dakır\'aydan istifade ile 
blJlanan yerlerden 200, 300 kilo 
yu buhtlor. Onıd:ı yer :ıltı su· 
lan bulunduğu umuhıl·or. Bun· 
Jnrdan istifade yolunu tesbit et· 
mck ilzerc Kırkııi;açlılar, Al:ışe. 
lıire bir heyet ı;:öndereeckler 
't'c <ır:ıd:ı yer ::ıllı suhırınd:ın n:ı· 
Bıl istifo\le edildiğini tetkik e· 
.:...~re\Jerdir. 

\'ali Ccnıııl Oirır, Kırkağ:ıç K;ıyıııal.:amı, Belcıli~ e Jtı·i~i. ııa-:mu· 
h:ın·inıiı ,\ hmtl ~nıin \'alman ,.e Keııı~I ,\)ıl:ıı Kırı.:ı~•;~·ıa. 

Kırk:ı~tıçta Akhisar .:ıyarında Kırkağacın kavıınuııun \'asrı, 
hitün de ı;ıkıyor. Geçen sene etinin (Ok, çekirdeğinin .:ız ol· 
tütünün hepsi ı:atılmıı;;tır. masıdır. Has:ınbcy tlenllcıı nevi 
"" koyu yeşildir. Altınb:-ış ne\'i Sİ· 
.nanın h b ki" 1 r . istilı~ali y:ı ene · ı \ 'C s:ım ır. , -..11ıır ve 

(Uırsızalnıaz) denilen clah:ı düş
Kırkag:ıcın ka\lunl:lrı m<·~h.ur· lı.ün neviler d~ ,·anlır. h,i n~·İ· 

dur. llurada k:ıwn, k:ırh ]erde kelcklerı nt:ırak, bır kok· 
bir menudıır. On dtjııüm yer- ten bir t<'k kavun yetiştirmek 
de, dünum b:ışına 30 liraü:ın 3 yoluna gidilir 
yüz lir:ı m:ısr:ıf etmek surctiy· KırkaJ::açlıl:ır d:ıy:ınsın diye 
le, 6000 k:ı\"un )etiştirmek kavunu ı;eç ckcrlı•ı' . İlk mahsul 
mrnükiindiir ki 90 kuıııştan 5400 Ağustosta :ılınır . .liir.ıı t:ıd pey. 
lira eder. llatt:ı kanınların yüz da eder etmC7, kemale Cl'me· 
kul'llş:ı d:ı s:ıtıldığı olnm~tur. den lıoparılır \'f! Mn3' ıs • tı;ızi· 
nıına rallm<·n Kıı-J..:nft:ı<:t:ı k:ı- ıran aylıınn:ı k:ıdnr t::ıkl:;nır . 
vun }eli~tirmek merakı, her~----- - • - - · -··-
nedense bir:ız ı;evşiyor. Bir za- • n • 
m:ınlıır Kırk:ıı'.!aeın k:ırnmı nmm 1 Vakıfkrr ~~'i.Ji,·8·!1, 
leketin her t:ırafından b:ı.<;k:ı 
h:ırlce de "giderdi. İskendcriye. 
ye epeyce kavun lhr:ıç edilir· 
dL $imdi de 600 ton k:ıdor ka· 
vun istiiıs:ıl olunuyor ki iki mil 
yon o:ıdcı 'tutuy<Jr . 

il f. fJPH.İJ• ? 

Yapılacak 

İmar işleri 
vakıflar ld.ır"~i M:mistt.da i· 

Ahmet Vefik Paşa'nan bir hikôyesi 

ll)lir i5l~nnl üstüne almış 
olup tarih vr s:ın'ııt eserleri· 
nln tnmiri için bir hayli panı 
ayırmı5tır. Bu c:ı<'rlenn başın· 
da bilhassa t.::ınıılcr ~clnıektc· 
dlr. 

Kırlınitnçlıl:ır, lmvunları b:ık· nunun llu•rine P:ış:ı, f zmir 
kında şu hikayeyi anlatır· V:ı.llsine bir mektup y:nııı-ak, 

J:ır: Zarafeli, fikri varlığı ile beş y0z J\ıl'k:ı;}nç kııvunıı gctir
Jn(!§bur olan Ahmet Vefik Paşa tir. Aynı ad:ıml:ırı ziyafete ca· 
J>:ıriste Sefir . .. P:ış:ı, \erdiği bir ğırır, sırıısı gelince sortay:ı SU· 
iy:ıfette misafirlerine kavun hı I<ırlıağaç knvunları g<'lir. Pa
krnm eder. Kendi de, eski :i· şa, herkes<.' çatnl "'<' bu:ak da· 

deli üzerine bunu .kaşıkla ye. f:ıtmış, !.:endi öııiinc i~e kaşık 
rncğe h:ıurlıınır. Fakat Fransız kO)'dul'llıııştur. Knrnn ı!elince. 
llnvunJ:ırı, bizim sulu knvuıııa. ralı:ıt rah:ıt kaşıkla )er. Misa· 
nmıuı benzemediği \'e çok sert firl<'r ç:ıt:ıl ve bu;a'kl:ı aynı kcy. 
clduğu itin kı:~ık]a umas edin· fi tıuhım:ıyınca hep bink!n lı:ı. 
~(! t:ıl::ılı.t:ın fJrhır. Herkes bu· şık isterler ve bund:ın cVW!l Pa-

a emer W!~ ·Kavun GŞJlil;ı ye. ş:ının k;ı~ıkla lr:ıvıın ycme5inc 
~r mi?· 4'iyc :ıl:ıy eder. tı!Hdi.ıkJcrj i~ln öıilr dilerler. 

Sultnıı Cıınıiinin dış kısmını 
tamir için 30 bin lirıı, Murat1i· 
ye Camiinln iç kışnıını t~rnir 
için 15 bin lira tııhsıs:ıt ııyrıl. 
mıştır. Ulu Cnnııin iist kısmı· 
nı tan1ir için ayrılan 20 bin 
lira Grnc~ı Mildiirhiğc ~;ônderil 
miştlr. 

Ayrıra akıır ol.ırak 300 000 
lira s:ırtı ile bır is hrını w CO 
bin lira b:ırfiyll' 1o:,. ı.wn~:ı bi· 

n:ı!ı inı;:ı flun:ı<Aıt>r. 

Ma-ıı.is· 'Zirııat 

da 
ııeler 

.. ""' 
ogı•e dik? ,, 

Fili milyonluk zirai istihsôl, borcuna 
sacJ.k bir muhit 

Manis:ının iktısalli sim:ı"'ı h:ıkkında bir fikir ·pe~ ıla (•tmck 
Oıere, her l·erılc oldui!u ı:ibi. Ziraat Bıınkasın:ı b:ıwıırduk 

Müdür Ali S:ıjl, bize sıınl.ırı :ınl:ıttı: 
- Merkez k:ız:ının 140 köyli v:ırdır. Bunlard:ın C2 si koo

pl'ratiilc.5miştir. 53 dağ koyünde kooperatif yoktur. Y:ılnıı j 
mf".ıkez knzaya b:ıkan şulı<'miz, l!l4!l • 1950 de l.700.000, 1590 • ., 
51 de 2.400.000, 51 • 52 de 4.130 000 lira çe?Virme kredisi wr- j 
miştir. Aynca on ynli koopcrntıf ,·:ısılasıyle bes milyon lira 
kredi tcvıi edilmisHr. 

TR.AKTÖR 
noı.LUÜU 

Manis:ıd:ı traktör bollu~u \'ardır. B:ınkııınız Y:ı:.ıl:ısı:)le 
merkez k:u:ıyn 640 traktör, ısı mibzer, 113 dlsc. harıow, 267 
tırmık, 148 traktör :ırabas ı , 23 or:ık ınnkinesl, 52 hiç<'r haftl:ır, 
17 çayır makinC'sl, 14 h•ır ın:ııı makinesi girmiştir Su luhımu:ı
ları nek coktıır. 

Toprak c<ıinınc ltrNli•i '100 000 lir:ıyı geçti. Tahvil h;ı~ıll:ı
rından arn1.i lı:ısıla1 ı < lııllıassa su tesisleri) için ·f>00.000 lira 
dağıttık. Desi lıa~·,·aııı teılarıki için açt.ığımız kredi l irıni J.:ü· 
~ur bin liradır. naı;; frsisi isinclr ;ıııc:ık beş dönüme k:ıılar krf'· 
di vercbill~onıı. ki hıın:ı d:ı kimse• r:ığhut etmiyor. Y;ıln11 mH· 
kezin 120.000 ckk:ır b:ı~ı 'ardır. İkliııı :ığ:ıç mcyv~l:ırına rnü· 

saittlr. 

nonç öım~m 
ZEVKİ 

Maııis:ılıl:ırın boı-ç öd C' lllC' t ak:ıtı ve zevki her tlirlii t.ık· 
dırin listündcdir Gl'ç<·n sene ~· iizdc 99 borç ödenmiş, günlerce 
gt'Ct yarısına k:ıdar k:ıs:ıl:ırı açık tutmak lilzım gelmi~lir. Trak
tör taksitleri de iyi tldcııiyor. · Traktörümde ürıza vtır. Taksi· 
timi ödeyemiyl1Ccğim • diyen çıknı:ıdı. Trııktörlere «ra\ı:ı t a
kılarak zevk için kullanılııı:ısı gibi bir vaziyet, es:ıs ilib:-·n,·Je 
l\tanis:ıcla yoktur. l'muınhctlc traktör lüzumlu işlerde kulla· 
nılıyor. Traktörler ı.-i••ortava tabi olli:ı elbette hi olur. .. . ' . 

.Daşınulıanirimi1. Şair füırı•riıı l\uk:ıfa(takl meurı lıat-ıııtda 

§rt.·t..~ 
~ 

D Cl"l'adil h:ıy:ıt :;liriit:iyle ,-c 
ıchirli hicivleriyle tcının· 

mıı; olan şair Eşrcf Kırk:ığ:ıcın 
bir köyündendir. Bir ı:ım:ınlıır 
Manisa vilayetinılc kayııı:ık:ım 
olıırak da vazife giirmli~. ömrii· 
nlin sonun<l:ı Kırk:ığ:ıca çekil · 
miştir. J\ırkağaç Ecl<'diye~i. 
mcshur şairin kabrini itina \ '<' 

saygı ile ynptırmıs, liznine· 
(Kıymetli hemserimlz h('cc:w 
şair Eşref burada yatıyor • Kır· 

kağaç Belediyesi) diye l·;vdır· 

mış \ 'C Eşrefin su kıtaıoını bu 
na füh"c clll1ittir: 

Ş~ı· 

ezarı 

Kabrimi kimse 2iy:u rC dm,... 
si• Allah ic;ia 

Gelmesin, redde3·lerim billıih 
iı. k:ırdıı~ımı 

Gözlerim ebn:ıyı ~clrın.lrn 
• rütbe 3 ıhlı }ji 

istemem ben Fatiha, trL ~1-
masınlar tıışınıı 

Mermerden k:ıbriıı b.-ızı tfıli 
kısıml.:ırı her nasıl~:ı kınlmış, 
fnk:ıt gelip geçen ıiy:ıretçilerin 
hepi: •Tek ~almasınlar taşımı• 
dileğine hOrmct güsterdHıh!ri 
için kırık taş parçalarının hqı. 
1 kabrin üzerinde bmılıılmı~ 

tır. 

- ,...aA ... ., ... .IF ... ~·-~ , ...... - >" 

n.an.'-~a. o~._,~'''-"-"- "S'-'- ~\\l\\~"i \\\\\ ,~\\'\ 
ısrte ..... 

M"ım.ı \ iJ:ıyel hudutl:ın için 
tlC', .!ıU i~lcrinc büyük bk 

(inem vel'llmi ş bulunmakt:ıdır. 
lllıgiin memleketin hangi kö· 
~e.sıne ı::Hseni,, gözilııüıe ilk 
',;lll"p:ın iki scy; yol \'e SU işleri 
f:ı:ıliyetıdır. 

JıJ:ınis:ıda dn dikk:ıt ve ehcın 
miy<'tle ele alınan su işleri, b:ış 
Jıca iki grupta mütalaa cdıl· 
nıektcdır. Bunlardan birinci 
grup büyük su işleri, ikinci 
grup da münferit su işleridir. 
.mizı bölgcltr için frzc)·:ın 
h~hlikcsi menul 
Blıylik su işleri fonliyetiııin 

merkezi Get.liz lı:ıvusıdır. 
c~cdiz \'adisinin başlı<'a kolları 
<ıl:ın Alaşehir, Nif \'e Kumçay
.Jarı ;Salihli, Turgutlu, Manisa 
\·e Akhis:ır O\'al:ırınd:ı 600.000 
dck:ırlık bir ar:ıziyi daimi bir 
fNey:ın tehlikesi altında bulun 
durmaktadır. Y:ız ayl:ınnda a
deta kunı bir \":ızıyete seçen 
im kollardan i~ifade etmek, 
me\ sim dolayısiyle vukua ge. 
len foz<'yan anlarınd:ı muhte
mel fclakcUeri önlemek \'<' dai 
m:ı heder olan bu tabii ener
jiden istifade edebilmek için 
)larnı:ıra gölli manzumesi ndc, 
Jüınıçayı le J>cllç:ıy \'Adilerin
de inşaata başlıııımış ve bir 
!lo~nıı lıitifılmiş buluıını.ıkta· 
dır. 
J\l,um:ı.-:ı Giilii 
.İnş:l:\lı 

M:ırm:ıra ı:mü inşa:ıtı 1953 
de bitirilecektir nıı suret

le 350.000.000 metre küp sn 
4opl;ınabilccek \'e yaz ayların· 
•la 5-00.000 dekar :ırazi sul:ın:ı-

bilecektir. in~a:ıt ıo milyon Ji. 
raya bitirilecektir. Bu yıl biti· 
rilcn Jc:ısmi inşa:ıt netıcesindt•, 
içinde bulıınduğumuı yaz. :ıy

Jıırı zarfında 250.000 dekar a· 
razinin sul:ıma i<;i h:ılledilnıiş 
bulunmaktaclır. 

Kumc;:ıyı ,·c Jkliçay <J-.:ısın
dakl inşa:ıt da 1953 de bitiri
lecektir. inş:ı:ıt masrafı '600.000 
lira ci\·:ırındadır. 

1'1iinfrıit MI i~lerinc 
rlııir orocrnm 

M ünferit su işleri de ~:ı~·ct 
geni~ bir progı·:mıl:ı ele 1 

;ılınmış bulunmakt:ıdıı·. • 
nunlar arasında, Ç:ık:ıllar, 

.Ahmetli \"e Ueliçayların t:ış· 
kınlıklarına mani olm:ık; Ak
his:ır \'e Medar köyleriyle, l\la· 
nisa göçmen mah:ıllesinl sel· 
lcrden korunrnk; Sarıbeyli kö
yünü sellerden nıuhaf:ı'z:ı el· 
nıck; Kula - Kayrak. Kula -
Mcnre bataklıklarını kurut
mıık; Dfreköyti ye Salihli ilçe 
merkezini taşkından korum:ık 
işlerini sır:ılıyabi!iri7. 
1953 de yapıla,111' lşlcrin 
projelt.ri 
B unlardan b:ışkn 1953 yılın· 

ela b:ışlan:ıralt işlrrin de 
projelı~ri y:ıpılıııış bulunm:ık-
t:ıılır. , 

Bu isler nrrısında 600.000 cfo-
• kar araziyi fl'yez.ındnn kurtar· 

nııık \"C 450.000 dck:ır nr:ııiyl 
sulayabilmek için inşa edile
cek olan Demirkôprii barajı, 
Ala5chir çayının ısltıhı, Ahmet 
li, Turgutlu Ye Manisa ovafa. 
rının ~ul:ınm:ı ~· \"C Soma - Kır 

• e 
kaJ!M O'V:ı1annın su t.:ı~kınla
nndnn korunması projelerini 
nkrcdcbiliriz. 

Y:ıkın bir istikb:ılde şirin M:ı 
nıs:ının yfüü (ok d:ıha . f:ızl:ı 

ulc<'ek; >.tanısa koylüsümin 
yüziindC', su s.ıkıntısınd:ın nıii 
tcv<'llil uf~k bir boşnutsuıluk 
ıfadcsi dahi göıiilmeycccktir. 

Manisa, bütün Anadolu gibi . 
ı.u i:iJcrinin &ıemini anlJmıs 
ve fa:ıliyetini bun:ı göre ay:ır. 
Joıını$ bulunuyor. 

r 
l\lod~rn bir 
$chir 

&ütün 

(lb~ı G ıncıdıı) 

M:ıııis.ı şehri, )"akılıp bir plan 
dairesinde yeniden yapıl· 

dığı iit;in gaz:ıp yüzünden rah· 
nıcte uğramıs, Türkiyenin en 
şirin ,.c m:ıınur şehirlerinden 
biri h:ıliııi almıştır. Geniş- ead· 
dc)('J·i, güzel binaları \':ırdır., 
hmiı·c oları yakınlık, ticari J1a· 
y:ıtını hir:ıı sekteye uğratıyor. 
Çiinkli bir s:ı:ıt içinde İzmire 
gi1mek \"(' her ihtiyacı d:ılı:ı gc
rliş lıir µiy:ı~ada kolayca knrşı. 
lam:ık imkanı eksik değildir. 
lll'lc İtınir • :'.\lanisa )Olunun 
yeni şekli tnm:ıml:ındıktan, bir 
tnkıın tuncllt•rle Yir:ıjl:ır orta· 
d:ın k:ıldırıldıkt:ın , ·c sür'atle 
otomobil kuH:ınm:ık imkfını el· 
"? cdHd.ıkf~n. sonr? İznıir~r ~!:ı: ı 
nıs:-ı, ıkız ıkı şchır mahıyC'tıııı 

alacaktır. • 

yoı... F>vclı, memleket ve 
millet olıırak, ~on :yıllarda 

obemmıyctini Kirlik ottiğimiz · 
mesı.:fclerdcn biri, 'belki de bi· 
rındsı bu ~du. Bunun içindir 
ki, yurdun her kösesini geıJp 
.ôı.lcriyle ı;ören bizler ıçin; yol 

davasının ııkıncı b;r ruhla ele 
s.lınmı§ olmasını görmek; top. 
rağı ı;t"kllkndıren dev m:ıki· 
nclC'r le devk~mis .in~nların 
emekleri m:ıhsulü sağlam, (Ô· 
ztılmcz bir :ıfj]a örüldüğümfüü 
hi~sctm<'k güzkrimizden )·as gc 
tiren bir ı;:urur , .c iftih:ır vc~j. 
Jesı oluyor. 
Aynı hislc:·i J\t:ınb:ufo u., 

duyduk. ViJAy<·t bu b:ıkımdJn 
da hummalı bir f:ıaliyft içinde 
bulunuyordu. 

Siıc. ~mdi; :ıs:ıiiıd:ı, ,nayct 
lıudutl:ırı içınde 1952 yılında 
yapılan ve yapılacak olan işle
rin bir listesini vereceğiz. lfo· 
ı.ut nchceleri göı.leriylc gör
mek b:ıhti)·rırlıllına <'rişcmiyen
ler için bu r:ık:ım:ılr Ye isimler 
bır fikir vcnbilcceklir sanı

yoruz. 
Önce şunu söyliyclim ki, 952 

~ol f:ıaliyeılc"'J'i ıçin b:ıkanlık 
ve vila)ct <izci id:ıresi 63G.349 
lir:ı tahsisat a)·ırmış bulun. 
m:ıktaclır. Du parayla Kula -
SC'll'ndi; Yarbas:ın - - J)cmird: 
Al:ışchir - Sarıgöl ·- Buldan; 
Kırk:ığ:ıı: - GC'lcnbc; Ala~e
hlr - Kula: Çamlık - \'a\':ı· 
köy: S:ınılınnlı ~ Belen; Ak· 
hisar - M:ırmaı-:ı; Manisa -
Yuntd:ığ: Manisa - Yayla; Ak 
hisar - Y:ı>«ıkınlclık: Gfü· 
drs - Kız.ıll:ır; Turgutıu -
Dağm:ırmara; Alaşehir - Yc
')İlyurt: Borlu - Ahmetli , .e 
bazı koy ~·olları y:ıpıltıc~ıık vcy:"'. 
tamir edikcektir. 

Gend Mudürlutu ele, Manisa 
vıl!ıyrtinc yol irışa:ıtı b:ıkımın· 
dıın buyuk hiımıctll'r yapın:ık. 
t;,dır. 

32 Jıilomctrc uzunluğundaki 
S:ılıhlı - Turı;uıhı yolu :ı{lus· 
tos nıhaydınd<' bilırilccektir 
Mıınısa ~ - iımir yolunun bu 
c;cnc ctüdlcri bıtirıkrt'k iha!r· 
ye vl'filccektir. 

Bunl:ırın dışında Manisa -
A khı.c:ır, Demirci -- Sim:ıv, Ak 
hıs:ır - Gürde~. Turgutlu -
Kt'malpaşa yollnrı iizerindc t:ı· 
rnirtıt vı:s:ıırc gibi işle de yınc 
K.,ruyoll:ırı Ge-nel MfüHirliH!ü 

·nfmd;ın baş:ırıla niş nıcvzu· 

lnndır. 
$imdi_yc k:ııl:ır, yapılmakta 

olan V"Yıı y:ımJ.ın yol in5a:ıtın
dan bahsettik. Aklınız.-ı bir SU· 

:ıl gelebilir. Manismla halen 
k:ıı,: :kilometre yol vnr? H! tıun. 
J:ırın durunıu nedir'> 

Bu ı,u:ıli ile c1"\0apl:mdıra

Jım· 
Mr.nisn \'ilLyet hududu i('in

de hfılcn fi15.'i95 Km. yol bu· 
lunm:"'.\t:ıdır. Bunun 215.302 ki 
J"md.re;i iyi şose, JG.700 kilo
metresi lıozuk şose, ı 1.257 ki
lometresi az bozu\: sosedir. 

Ayrıc:ı JG.5G9 Km. imaHıllı. 
1!16 919 Km. de im:ılütsız tc~
vıyrli şoı;e v~rdır 

Ar:ıba yolu V<';)':ı toprak yol. 
l:ırın uzunluiiu ise 159 043 Km. 
dir. 

M:ınis:ı, lı('r şeyden nvcl, fr 
n:: ş:ıttlı mcvsimlercle gf."i; il 
vermeyen yollarını )'apmaga ça 
Jı~ıyor Ciinkü yol, Jı;ırbcll•n son 
ra ml'mlekclimize gdmiş bu
lunan bir AmPrik.alı mütclı:ı~· 
sısın dediği gıbi. ht:'T yurdun 
Jlk Vt' ~n mühim d~vasıdır. 

---~ F:ık:ıt Manisa, bundan dol:ıyı 
yeise k:ıpılmıyor. İznıirc \·erdi· 
ğinc karşılık, oradan bir şc~lcr 

Dıi:!C'r tar:ırtaıı K:ırııyolları ....... . ----- -~-------------

Mımis:ılılar; buflu biliyor H ' 
,.. .. ı..,vorlar 

Maııisa'ıla Ma rif. 
M:ınisa şehrinde 337 si köyde olm:ık üzere 372 tane oıek· 

tep vardır. Şehirdeki hoeıılıırın ekseriyeti kadındır. 
1\ö.>·lerde ise ckscri;)·eti: erkekler teskil etmektedir. ~ehir
de 163 k:ıdın öğretmen, 140 erkek öğretmen, küylerdc ise 80 
kadın öğretmen \"e 395 er.kek öğretmen me,·cuttur. 

Şehirdeki talebe s:ıyısı köyılekilere naz:ıran daha az ol· 
ın:ıkla beraber mecmuu 13.570 ki~iyi bulur ki, bunun 793·i 
tanesi erkek 5636 tanesi kızdır. Köylerde ise talebe sayısı 
27.152 ye yUkselmektedir. Bunların arıısında da ekseriyeti 
erkC'kler teşkil etınektcclir. 16.057 erkeğe mukabil köy mek· 
tf'plt'rinde 11 095 kız tnlbc vardır. 

' alm:ık için dlislinceleri \'e Jıa. 
zırlıkları \'ardır. Manisa ch-:ı
rındaki yaman yaylalardan isti· ı 
fr.dc ederek ve istirahat i(in U· 

1ak u1.ak :\erlere giden İzmirli· 
]eri bııray~ çekmek yolunda b:ı· 
21 projelrr bu aradadır. T.aııın 
gelen yollar :\"akında yapılac:ık 
\'e eskiden çok meşhur ol:ın l\fa 
nisa ya~ laları eı>ki umr:ın sc\'l
~ csine k:ı"uşturul:ıcııklır. 
l\1erkeLlik 

niitlin Manisada 51.642 erkek Ye 45.628 kıı toeuk balen 
okuma çağında olup mektebe gitmemektedirler. 

l'~ni meldtplu 
İn!):ı etliliyor 
M anisa dahilinde yeniden 8 köy mektebinin ln5asın:ı baf· 

l:ınmıştır. Ayrıca Gördes ilcesinde bir de şehir tipi bir 
mektep tam:ımlanınıştır. Orta dereceli mekteplerin durumu· 
n;ı ~elince, Manisa _.. Bcydere Teknik Ziraat Okulu bilh:ıs
sa zikredilmeiie clc~er. Uç yıl içinde teknik çiCtçl ~·eliştircn 
bu mektep, :.ıynı 'Zamanda kız talebelere bir köylü ve çifl~I 
lt:ı.dının yapabileceği bağ, bahçe, ki.imes hayvanları, arıcılık ,.e 
ipek böcekçlllğlnden ınada dikiş, biçki dokumacılık, nmtb:ı'k 
i~leri öğretmektedir. Bund;ın matla Erkek Sanat ve Kız S:ı· 
nat Okulları me\'cut -0lup, ilkinin talebe sayısı 322 diğerini;ı 
991 dir. 

M:ıni~:ı okullarınılilki ö.i!rclmtn snyısı; ihtiy:ıcı 'ırarf11a
malılııtlır. 

• 1 

.llll.•o•llSa or 
ali ,., 

Manisad:ı canlı bir sılOr fa. bilecektir 
:ıliycll \"ardır. Şehir Stnclı Sporun gC'li5Jlıı~I itin 

mn 10 bin liraya tfimlr edil· sağlan:ın iml.'anlar 
ml'si ,.e futbol snh:ısının dre- A Uetizm dnlıa z.iyadc talebe. 
najınd:ın sonı·a, Maııisııd:ı spor lcrc ve dol:ıyısiyle okul 
fanliyellcri daha da canlanmış spor f:ı:ıliyctleı-iııc jnlıis:ır et· 
t•l:ıe:ıktır. mekledir. Diğer t:ır:ıft:ın \"oley. 

Jlcr ycl'de oldııfju gibi, Ma· bol d:ı ~ok sc,·ilen bir spordur 
11isada da spor denilince akla ,.e voleybol maçları geniş bir 
ilk olarak futbol gelmektedir. alaka toplamaktadır. 
Gençler futbola kar&ı derin bir Akhis:ırd:ı 37.245 liray:ı yrııi 
ıılaka duyuyor ,.e en çok bu bir futbol s:ıhası inşa olunmak 
tipor şubesine rağbet ediyor- tadır. o ·emircidc de bir futbol 
lar. s~Jıası yapılmıısı itin tc~bbiise 

Mahalli temasların hududu geçilmiştir \'C Deden Tcrbiyc~i 
dnh:ı gcııişlellldiğl takdirdc, Bölge Daşk:ınlıilı tarafınd:ın 10 
Manisada bütiln yurdun t:ıııı- bin Jir:ı yardımd:ı bulunulmuş
)'aeafı futbol yıldızları yetişe- tur. 

llt.\"CSi 
Manistının koca Yil!ıyclin ta 

ken:ınnda \"C fzmire pek 
yakın olması, Salihli \'e Akhi· 
sıır gıbi geniş nüfuslu Ye m:ımur 
mcrkC'ılcrde vilayetin mcr.kr.zi 
lıalinc gelmek wy:ı ayn bir vi· 
Uiyet kurmak heveslerini uyan
dırmıştır. Fakat Manisanın gün· 
den &üne iyileşe.n yol \':ııı~·eti, 
mesafe mefhunıunu art:ıd:ın k:ıl 
dırıyor ,.e mevcut ''aıiyctin de· 
''amını mümkün kılıyor. Zntcn 
Akhisar \e Salihli gibi nıl'rkez. 
!erde :ı\Tılık lıe\·esleri olsa bl· 
le, M:ııılsalılar, elletiııdeki lınk· 
)ardan kolay lıol:ıy ,·a1.gc(eeck 
~ibi göı·ünmü)·orl ar. 
İ(limai 'e 
Rüıtürtl ba) at 
Manisa; hastant, mektep, ban-

ka zaviyesinden c;ok talihli· 
dir. Amerikada 'Zengin olan 
Manisalı J.loris Şinasi, dof:duj?u 
yere duyduğu se\'gi yi11ünden 
burada bir hastane y:ıp(Jrmıs· 
tır. Bugün me,·cut oltın akıl ha 
1:mcsi de asırlarca cn·el kuru· 
lan şifa mürssescsinin de\'amı 
sayılır. nu :ıkıl hastanelC'ri )·ü· 
ztindcııdir ki islanbuld:ı bir ın· 
m:ınlar Toplaşma, şimdl B:ıkır
köyUnc gitmekten b:ıhscdilıligi 
gibi, E..:e h:ı\·alisinde de Mıınis:ı 
akıl h:ıstaııC'siııin iiıcrindc :ıynı 

1 
tarzda durulur. 
8ağl'1 

Muhit 
M:ınisa şehri rh·armın lıihi· 

yeti ba~cıhktır. Burnd:ı 
hcrke.s füümdcn, b:ığcl:ın bahse. 
der. nağl:ıra ait vaziyet, ~·ıld:ın 
)'ıla ya elem y:ıı-atır wya ) üz. 
!eri güldürür. Fakat soğuk d;ıl, 
ı:ıası, vııkitll, \·akitfiiı yağmur 
ıbi ir:ıdc harJcind<'ki Lmillcr 

Manisa 
Müzesi 

Arkeoloji 

ma~ı 7 lm·itle) 
si toprak tistii <'Serlerdir. Top
rak :ıltlarına hcniiz ne bir <'I, 
ne ,bir gôz atılmıs \e ne de bu 
hıısusta her h:ınııi bir faaliyd 
görülmüslfir. 1 
:uani.;a ~IÜ1ttinin 
unginliği 

Maııisanııı <'Ski el!crlcr bakı· 
mınd:ın ı;österdiği t:ırıht 

de~rr y:ınınd:ı müze bin:ısının 
müs:ıit olıı~u , .e etr:ıfındaki bi 
naların on~n inkişafına \"erdiği 
inıkiln hatt!l hazırladikları fır· 
sat, çok biiyiiktiir. M:ınisa MÜ· 
zesinin Milattan önce dôrdiin
cli \ 'C beşinci ) üz yıllara ait 
ufak, fakat önemli eski Yunan 
çağı eserleri lıolleksiyonu \•:ır· 
dır. 

Roma, Diz:ıns ç:ığl.ırın:ı :ıit 
birçok lwykcl. tcıyin; .. 11 l~hit· 
ler, Golik , c iyon tarzı siitıın 
b:ışlıkl:ırı göz.e çarp:ır. Jıliliittan 
eHclkl ) ıll:ıra ait çok orijinal 
bir T.iılya eseri v:ırüır ki, bu 
eser istanbuld:ın grlı>n hc)·ct· 
lerin ctiidlerini mucip olmuş, 
tur. Bu eserin h~susiycti; re· 
simli oluşu \"e şimdiye kad:ır 
r<'ı..inıll l.id ~tillnin görülmemi~ 
Qlnıasıdır. 

F.tnogr:ıfik eşyanın teşhir e
dildijli salonda islami \"C g:ıyri 
İ:.lanıi <'Serlerden mür<'kkt'P 
bir para kollckı.i)onu bulunmak 
t:ıdır. Bundan bıışka, gümüs 
tunç, bakır. vazolar nıeşr:ıb:ı. 
l:ır, ~ilıük. bıleı.ik ye iğnelPr 
rnrdır. 

Ayrıca mü1.c; ufak miksast:ı 
hir kiitiiphane)·c vr bilhassa 
çok zengin bir ar'iiv kütüph:ı 
nesine s:ılıiptlr. nıı bakımdan 
Manisıı lnlzcsi , di;.!C'r müwlcrı• 
n:ıı.:ırnn c:nk 2cngiııdir. 

hariç olmak üz.ere, Al:ınisalılar 
b:ıi;cılık mcn.uunda gittikçe faz 
la tccriibc salııbi oluyorlar. Jla 
şar:ıt ve h:ıstalık ııılic:ıdcklt~l'i· 
ne ait bilgilerini geni~letiyor
lar. 

Manis:mın, iç ve dı5 turiım 
b.ıkınıınd:m d:ı :rı;ırlak bir btik. 

b:ıli vlduilu mutı:ıkhlıtır. 

,.. 
1 

F 
m:ı~:ı ! int!hlt) 

Zirnat Okulunun medeni ve ia
nıamıyJc modern bir )Ol t:ıkip 
etme-si f.:l,Yesinde, ~Mirin .:ı.ir:ıi 
aaliyeUerinin gün gc~tikçe lC'· 

kamiil etmesi k:ıd:ır tabii bir 
ey olamaı. 

Diller taraftım 19.50 - 1951 
,.e 1952 senelerinde, •.\mrrıkn 
Asm:ı Fidanlıjlınıı. )·eniden y:ı
pıl:ın dikimlerle 28 dekarlık 
an:ı :ıj:);ıçht E:ah:ı~ı 260 dekara 
çılrnrılnııs ve ayrıca Deydere 
Teknik Ziraat Okulunda (i() de
karlık bir :ın:ı ail~lık ~:ılı:ısı 
kurulmuştur. 

Gillil\;t .tHiı,l.-.\"U 
't'l"nlll)f' 

Ü retme i~lerinln öne-mini t:ık 
dir eden Tarı~ n.-ık:mlığı 

1952 yılınd:ı, okulun •İsler Ser 
mayc• kısmına 20 bin lira W?

rcrek iş hacmini h:hiye etmiş, 
lki sulam:ı nıotörü ve bir tr:ılı 

tör temini surrtiyle dnh:ı mii· 
kemmel bir ~alı:m:ı 4Jurumıı 

ıo;ntlamı~tır. _ 

işler scrm:ıye bütçesi üt tc· 
ne C\'vclkinc n:ıult4n ilıi misli 
ylikselerek '12 bin 500 lir:ıyı 

çeJik istih~all de 2,5 milyonu 

bulmuştur. 

J.femlcketlmfa ziraat ar:ııisı

nın % G2 bini t<'şkll edrn ve 

takdb<'n 4 milyon de\:ır civ:ı

rımla b;ıhıoan b.:ıg sah:ısmd:ı 

Rse bölgı:si 850 b;n dck:ırını 

' ~tal ctınrkkdir Du tıölge fi. 
Jolıur:ılı olduğundan,' Amerık:ı 
:ısına fıd:ını istihsı1lı; ihli)acı 

Jiar$ıl:ıyam:ımnktadır. 

füı yüıdrn bülg<'dr•ki mjlt.:ı>! 
:ı!r:ı:ıf milcsscı;clcriııık )·<miden 
an:ı :ıc:.clılı.Jıır lııru?m:ı~ı i!'ir.e 
de h:ı§):mmı~tız. 
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1'1iilılın bir ciicün 

nıerkezinıiz~ AKHİSAR 
Akhisar',ın iddiası : «Dünyada Akhisar - Ahrette Kevser» ı 

yıllar, ilÇ<."de 195 traktür bulun 
duğunu göı;teriyor. Fakat h 
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Ata&İrll Alllıiur lıakluadakl intıblılannı e.1 yauslyle bylletmlt
tir. B4mlla di,.r .ili: •Akhisard:ı getirdiğim bkkaç saatlık :ıamaa, 
rH ,._ • .nMa•larda aacak vü ct1l b4alabilet:H cH :ıı.netU, 
~il kıymetli ı.lr bitıra yaralmağı kifi gelmiştir. Memleket gii· 
:ıeldlr. Halil tem&. IUlial Ye münenenllr. Biıt81 vefa llMa ıaahi· 
till haH$ın•a ne bdar df'rin ltir imtizaçlı miindemiçtir.• 

~khisara gırince, içiniz fe· 
nıhlar, mamur. ileri, çalış. 

kan bir muhitte olduğunuzu 
derhal Cırlledersiniz. Fakat işi 
biraı derinleştir.ince, şunu Öğ· 
reniraillİ& ki bur .. yalnız Tür
kiyenin en mühim tütün mer· 
kezlerinden biri, sı-muk, zeytin
yıı(t, bağcılık gibi mevzularda 
ileri bir istihsal muhiti olmak
la kalmıyor. Tarihi varlığı çok 
<'-'iki ve zengindir. ;eh.rfo ken· 
dine mahsuı bir siması, bir şah
ıayeti vardır. Mahalli hemşeri· 
lik gayret ve gururu: (Dünyada 
Akhisar . Ahrette kevser) id
diaı;ını ileri sürecek dereceı.te 
dir. 
ilk 
Cephe 

Akhisıırııı duııyJ yuzündeki 
kıymetinin Ahiretteki kevserle 
bir tutulması neden ileri geli· 
yor? nu su:.ılın t:evabını her 
halde maddi sahadan ziyade 
ruhta aramak Uz:ım gdir. Mem· 
le.ket Yunan istilasına manız 
kalınca, Akhisar, ne kadar yük
sek bir ruh taşıdığını fiili su· 
rette göstcrmi:J, ilk esaslı ınu 

kavcmcl ccphcsıni kurmuş, hal
kın gayretıyle lıır yıl içinde 
148 subay ve 5000 er techiz el· 

miş ve beslemiştir. 

AtatOrlc. Akhisan ziyaretin· 
de Belediye dairesinde halka 
hıtaben söylediği bir nutukta 
demiştir ki: •Yunanlılar, İlmi· 
re çıktıktan so~a. Akhisara ge. 
linceye kadar önlerine bir !e.nl 
çıkmadı. Yalnız Akhisarlılar, 
burada kurdukları namus cep. 
hesiyle düşmanı işgal eltiler ve 
biz, bu işgal sayesinde, geride 
daha serbest çalışmak imkanını 
bulduk.• 

iyiye 
Doğru 

Ekibimiz. Akhı..ar Kııymaka· 
mı Mehmet llJzcr, B!'lediye Re
ısi Ragıp Karaosmanoglu, Zirıı
at ve İş Bankaları mtldürl~ri ve 
Akhisar Tiitüncül:-r Bankası 
mtidürü ile gürüşmüş, ~hrin 
ı:clubaşlı müessese ve mektep. 
!erini dol.ışmış, muhit hakkında 
umumi malüm.:ıt topbmıştır. 

Akhi'lıırda 95 köy vıır. ilk 
mekteolerın sayısı merkezde 3, 
küylerdı.> 38 dır. Akhisarın orta 
mcktcbı, kız sanat mektebi ve 
bu c:ınlı ziraat muhitinde çok 
faydalı i;şler goren, iyi ge!ışmış 
bir erkek sanal mekt.ebı vardır. 

Ziraat m~murlul!undakı ka· 

Akhisardan bir göriinüt 

nüz vesıkası alınmamı3 trakUSr· ı 
ler de bulunduğu tahmin edıle
bilir. 

Lıraftan 
Uulılaiıf 

Akhisar, son 15, 20 senede 
iyiye doğı·u çok dcğtşmiştir. Es 1 
kiden yoldJn mahrum, kışın 
çamur deryası lıaltnde bir şehir 
iken, imar planı iyi tatbik e
dilmiş, güzel ve muntazam cad· 
deler kurulmuş. burası gitgide 
:nümune denecek bir şehir ha· 
Jini almıştır. Hele son iti sene· 
deki inkişaf fasılası büyüktür. 
.Bankal:ırdan aldıJımız malü· 

matıa ıöre Akhiaar, · iyi bir ik· 
tı.sadi celiımeye muvazi olıırık, 
çok müsait bir l'Uhi inkişaC ge· 
çırmiştir. :f-:skiden halk umumi 
yetle israfa meylederken, zirai 
istihsaldeki gayret ve başarı, 

gitgide tıir zevk r.ıevzuu haline 
,ıelmiştir. Elde edilen gelirler, 
zirai teehizat ve imkanları ge· 
nişletmek ve yaşıyq eeviyesini 
yUkseltmek için kullanılıyor. 

Tütüncüler 
Baüasa 

Bu sene tütün işinin idare 
şeklinden halk çok memnundur. 
·Malım sakın elimde kalma'iın• 
diye telaşa dül(ip değerinden 
noksan fiyatlara satanlar az ol· 
muştur. Gümrükler ve İnhisar· 
lar Bakanı Sıtkı Yırcalının va· 
ziyete güven uyandıracak bir 
şekilde düzen vermesi S3yesin· 
de bir kısım tüccarın vurguncu· 
luk gayretleri onlenmiş, istih
sal sahiplerinin yüzü gülmüş
tür. 

Akhisarlılar, tütün gibi bir 
anJ mevzuda Zir:ı:ıt Bankası ha 
ricinde bir ıiı:ıli desteğe ihtiyaç 
duyarak, Akhisar Tütüncüler 
B.ınk:.ısını kurmuşlardır. Banka 
nın bir milyon lira 6denmiş, 

250.743 lira 6denmemiş serma 
yesi. 156 020 lira ihti>atları 
vardır. 1951 de 75.337 lira kAr 
temin etmi;tir. Ban:CJ müdürü 
Süleym:ın Babaç uzun uıman 
Akş:;ım matba<mnda v:ızife gör· 
müş, eski bir ga:ete mensubu
dur. 

Akhisan Gördes ve Kutahya 
uwrinden ke'itirme lıir şckılde 
Ankaraya bağlıy;,cak yeni yol 
inşa halindı:-dır ~Gerek bu yolun 
ve gerek Bandırma - iımır yo 
!unun genişlemninin ve asfal· 
ta çevrtlmednin Akhisarın bir 
kat daha gelişmcc;ine hayırlı te 
sulerı dokunacaktır. . 

Garp Unyitleri Soma hletmesi•de laavai hat ile 
yapıba nalı.llye 

Köınür Dlenıleketi: 

SOMA 
G arp I.inyitlerl İdaresinin üç 

şubesi var: Tunçbilek, De
ğirmensaz ve Soma .•. Bu üçün· 
cü şubenin, yeni teçhizat 
faaliyete geçince, günde iki bin 
tona kadar kömür çıkarabilece
ğini Tavşanlıda söylediler. So
mada bu sözil biraz nikbin bul· 
dular. Techiıat tam verimini 
verdikten ııonra da a:ıamt veri· 
mi günde 1000 ile 1500 ton ara· 
sında diye gösterdiler. 

Basasi teşebbüsün 
Gayretleri 

Fakat tıer halde Soma, ki). 
mür yüzünden sınai bir muhit 
haline gelmeğe namzettir. Hat. 
tli bir uımanlar Kütahya hak
kındaki düşilnülen sistemi, So
ma kömürleri hlkkında tatbik 
ederek büyük bir enerji san· 
trah kurmaktan ve kömürü iz. 
mir, Manisa taraflanna elek
trik enerjisi şeklinde ihraç et
mekten de bahis vardır. Bu 
ııroje, münakale lı•Unrı dahıl 
olmak üzere 40, 45 milyon lira· 
ya mal olacaktır. 

. Etibank işletmelerinden bli
ka, Soma civarında huııust kli
mür işletmeleri de vardır. Bun
lardan başlıcası, bir zamanlar 
Garp Linyitleri Umum Müdü
rü olan ve harp yıllarında ora. 
da derme çatma techiıatla bü· 
yük istihsaller temin edebilen 
Nadir Hakkı Beyin Çamhc.a o
caklarıdır. Nadir Hakkı, güulülc 
istihsalini 140 tona kadar tıka· 
rıyor, 2 kilometrelik bir havai 
hat inşasına hazırlanıyor. Garp 
linyitlerinin bugün mevcut ha. 
vai hattı 4600 metreliktir. 

Somada sUylendiğine gore Na 
dir Hakkı Bey v~ arkadaşları
nın orad1 bir çimento fabrikası. 
kurmak ve diger sınai hareket· 
lere girişmek yolunda projelı-ri 
de vardır. Yine bu civarda bir 
simh kurşun madt:'ni bulunduğu 
gibi, maden sahasında diğer 

(Dtvamı 11 lncidl") 

Manisa'ııın diger 
kazalaı• 

r 
Demirci ~ Turgutlu - Salihli - Kula - Ala- 1 

ıehir - Gördes - Eşme -------' 
Demirci -----

lıni diJşiJnClrsek yarın içın mi· 
s:ıCir ve turist barındıracak y~r 

lerin rie derece kifJyelı>i:ı: ohtu· 
ğunu anlorız. Marıl..'>Jıhil en muhım lcıııala-

rından biri de Demirciiir. 
Kültürel, sosyal ve turiitik te· 
sisleriyle kendisine iyi bir is. 
Ukb:ıl temin etmiş olan bu ka· 
aabıı: Demirci yangınından son 
ra büyük hasara uğramış ve 
bu suretle yepyeni murafl!ıra 
yol acılmı.ştır. KasabJda iki 
ill::okul mevcuttur ve herbirin· 
de ücyüz<len hıb talel>e var
dır. 

Turiıt'tik teııislere gelınce, 
Mıınisanın tarihi ve arkeo!ojilc 
eserler bakımından ehemmiye. 
tini gör.önünde tutacak olurı;ak, 
kasabadaki üç han ve üç ya· 
Uıklı belediye mi.safirhııneslnin 
kifayetsiz olduğunu görürtlı. 
Zira Mani.>a, bJğrında taşıdığı 
zenginlikler sayesinde yerli tu· 
ristle.rden mada ecnebi turist. 
leri de celbedecek bir yerdir. 
Manisa ve havalislnln istikba· 

Demircide birl belediyeye a
it olmJ 1: üte re beş fırın va~ 
dır. 

Cami, tür'be ve 
hamamlar 

K,nab:ıda Şelçukiler zamanın 
dJ Şt"hit düjen Sinon, Ha

cıbayı Veli, Hacı Hasan ismin
de Uç zatın türfıele.ri olduğıı 
gibi ilacı Hasanın, ce..im hulr 
beli bir c<ımi ve bir de ikl 
kubbeli c.:ımiye v<ıkfodllen ha
mamı vardır 

Demirciye vjsıl olmak için 
Salihli - Sımav şosesiııden il 
UfJde edılir. Birka;; yıldanberi 
inşa.c;ına başlanmış olan Demir
ci - Simav şosesi bittiği tak
dirde Burs:ı, İstanbul ve Anka. 
raya kolayca &itmek imkanı hl 
sıl olacaktır. 

(Devamı H une11da) 
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TORKIYE"NIN .EN INTIZAMLI ŞEHRi: 

ANISA 
M•ııis•Y• conıuycnıer: rur-

dumuımn. şt-hircilik: tt-knl 
gine ve ıcaı>lıırına gure ku 
muş yegane şehrin Manw.ı 
olduğunu bılmezler. Hnk.ka· 
ten Maııısa, lıilhas.ıa caddek
rinin infüamı ile bir f<>r'lhl,k 
taşır, iç açar. Şehrin im 
eskiden başlanmıştır 

Llıtli Kırdarın valıll~l zııma 
llH\da CİfiiİICfl bu fm:ır hare• 
ketleri, son yıllar uırfındıı dur 
nıanıış, bHllkis artarak Mani· 
sayı tok: muntazam bir şehir 
'haline getinn•atır. Manisayı bu 
vasıflanvll" gördiikten sonra bu 
rada çalışkan bir belediyenin 
mevcut olduğunda tereddüt e
dilemeı. Bütün caddeler, bul· 
var haline getirilmiş. ağaçlan· 
dııma işi o kadar güzel baŞJ· 
rılmış ki, caddelerin her bir'l 
hir park. h:ılini almış sanki.. 
Güzelleşme yolunda bir hayli 
Jnesafe kateden Manisanın, şc. 
hir olmık iki mühim derdi kal· 
nıış. Biri elektrik, diğer.! su. 
Donunla beraber M.ıııılsa i\:1-
sinı1eıı de tamamen m:tlınım 
delail. Yalıur.. mevcutlar ihliya. 
cı karşıl•ouyor. 

Su 
i,,ae..ı 

y •n•n Mımiıoa ausuzdur. Bu 
susudulı: karşısında Manisa 

:rıın dehşetli sıcaklarla adeti 
kavrulduğunu gözönüne ahr
sanıı suyun Manisa itin arı.et
tiği \!hemmiyet meydana çıkar. 
Bireok vilayetlerimizde olduğu 
Gibi Manisada da su işi yenl 
ele ahnnıış bir mev:ı:udur. Bil· 
hassa son iki sene ıarfındı ele 
alınan bu mevzu fiili s:ıfh:ıya 
intikal etmiştir. Saniyede 120 
Jitre su veren Akpınar mem· 
b:ılarınııı billUr suyu şehre ge· 
tiriliyor. İş, 5'46 bin llraya iha
le edilmiş ve inşaat başlamış. 
tır. 7 kilometn.-lik isale hattı
na hiilen borular döşenmekte· 
dir. Yakında Manis:ı bol suya 
kavuşar:ıktır 

Akhisar Belediye llei.<ı 
llagıp Kar;aesmın 

YAZAN: 

KEMAL AYDAR 
••• Elektrik 

iıteri 

;•-

M.ınisanın elektrik enerjisl 
' de bugünkü artan ihtiyaçla 
rı lcarşılamair:tnn uuılı:tır. Bu 
sebeple elektrik santralını ikl 
yeni m::ıtôrle takv!ye etmek 
yoluna gidilmiştir . 

Belediyenin 805.000 'liraltk 
bütçesi 400.000 liralık Su - elclı: 
lrik katma biltçesiyle milyonu 
tecavüz etmektçdir. 21 aydıı 
yalnıı yol için 5..'lO bin ıi"ra sar. 
fcdilerek 4008 M2 yol yapılmış 
tır kı, Manisanın gUzel şehir 

olusunun sırrı işte buradadır. 
Günden güne gelışen iktısıı· 

di hareketler dolayısiyle hlll 
binası kifayetsiz bir vaz.iyet a 1 
mııtır. Belediye bunu da dik
kJtl' ahrık hale yeni ilaveler 
Yapmaktadır 

Tarlş'in Manisadaki ş:ırap fabrikası. 

Toriş'in iki tesisi -- ......... ,,...,,._~ 

Sarap ve ~·r~ır . . 
fabrikaları 

M emle!tet iktısadlyalında mü 
' him bir rolil olın Tarış 

Müessesesi, Manisada çok fay. 
dalı iki tesis meydana getir· 
nıiştir. Bunlardan biri şarap 
fabrikası, diğeri de cırçır fab
rikasıd ır. 

Manisanın bir bağ ve pamuk 
diyıırı olduğu gö~önüne alınır. 
sa her iki fabrikanın büyük 
bir değer arıetUği meydana 
çıkar. Mahalli lstihsallerin y(. 
ne yerinde işlenip mamQl ha· 
le getirilmesi her yerde oldu. 
fu gibi Manis!'da dı iktısadt 

bir harE.'keti tamamlamıstır. 
Tariş'in Manisadaki şarap 

fabrik.ısının imalAtı yılda bir 
milyon üçyüz. bin kıloyu bul 
nıuştur. Fabrika, kalite ııarap 

lar Uwrinde çalı;1mııktadır. İh 
racat imk:lnları bulun:ımadı~ 
zamanlarda imni!t 250.000 ki
loyu geçmiyor. 

Tariş'in ikinci tesisi olan çır 
çır fabrikası henüz faaliyete 
g~memiı;Ur. Bina ve diğer te
sisler meydana çıkmıştır. 

Hilen makinelerin montajı 
dcvıım etmektedir. 

• 

'"'' Memahı 

soğuk hav.ı ve buı. tesulerim 
' de ıhliva eJen meı.bah.ı 
şehrin ihtiyacını karşılar blr 
durumd.ı1Jır. Kom 1u ilçelerle 
nıcrker. maııdralarında iml 
dilen peynir ve yağların bJyük 
bir kısmı btırada muJı.ıI.aıa e· 
dılmektedir. 

Bu yüul.'n belediye 92 •.u 
lira me1.ha1ıa geliri temin et· 
nıektedir. 

Mt>zbJhanın yanındaki tarla
Yl da 8500 kavak dikilmiş ve 
ihata d1ıvırl ırinın in:;J ihalesi 
ôe v;1,-ıılmıştır. 

Kara vasıtalarının bir uğraı.. 
)' ri ol.ın M:ıınh•""·ı hergün Ban 
dırına, Ankara, BJlıkesir, İl.· 
mır ve dığer cıvar yerlerden 
Y!I~ 

... 
dir. Şehrin trafiği ve bu geliş 
gidışin yarattığı iktısadl dıu· 
rum guı.önüne nlınarak modern 
bir suraJ inş:ısı düşilnillaıllş
tür. Bu teşebbüs de kısa u· 
mandJ neticelendirileczktir. 

Belediyenin bir .fıdanlığı var. 
Ağ;ıç ihtiyacı. buradan temin 
edilen fidanlarla ka·rşılanıyor. 

Şehirde mevcut eski mezar· 
hk11r terkedilerek yeni bir oıe 
uırlık yapılmıştır. 

Manisad:ı 9 otel vardır. Bun 
tarın yatak mevcudu 200 den 
fa.ıl:tdır. Otellerden basta mi 
safir kabul eden hanlır mev 
cuttur. 

Manisa şehri hakkındaki in
tibalıırımızı şôyle hulJi;;a ede-
biliri't ., I! 

Şehir her bakımdan bilyüK ' 
bir ka lkınma icindedir. İnsan, 
Manisada, med:!rıi bir şehirde 
olduğunu lrolayca his•etm:ıkte
dir 

Bilhassa, düz sahada; şehir 

plılnın:ı göre ilerleyen ımlir hı 
rekcti Manis:ıyı çok raup bir 
hale ı;;ıkmuştur. 

Man'isa'nın 

Gazeteler,i 
ManLada yayınlanan birkaı; 

gaıete var. Bunlar dah.ı ı.ı 

yade mahalli ihtiyaçları ele :ı

lan yazılarin matbuat olarak 
memlekete faydalı olmaktadır 
tar. 

Yayınlanan fiç ı;uetenin de 
günlük olu~. ManL;ada mat 

buat hayatının gayet canlı ol 

duğuna işaret sayılır. Bunlar 1 
arasında en mUhlmle::-,i; D. P 
taraflıırı (Hürriyet Misakı°), C. 
H. P. taraftarı olan (Işık) ve 
(Boşar) gazeteleridir. 

Hilrriyet Misakı ve Işık gıız.~ 
telerinln birer m:ıtbaası var. 
dır. 

Manisa 
Milletvekilleri 

Adn:ın Kıırao.çmanoğlu, 
Dr. J<'ııruk İlkl.'r. 
FE.'y-ti LOtfı Karaosmano~IJ_ 
Hamdullah Saphi Tanrıöver 
Kazım Taşkent. 
Muhlis Tümay. 
Muı.:ıHcr K11rbanoğlu. 
Nafiz. KôreL. 
Refik Şevket İnce. 
Sllmet Ağooğlu. 
Sudi Mıhçıoğlıı. 

Sem'i Ergin • 

Mınl~anın Tın:ıını. 

M~NİSA'NIN 
TARZANI . 

• 

Manis:mın bir ·Tar~•ın• ı vardır. i&itınişsiııizdir... Y11. k11 
yan bellnden yukarısı çıplak, uzun aı;Iı. sakallı, d~ğ ~ 

ormanlarda ~ezen nev"i sahsına münhasır bir adam .•. 
Gece 9 da yutar. 3 de kalkıır, yaz kış gilnde üç kere yıka· 

nır, aı!aı;lar diker. Cidanlar sular. bircok kimsenin alakasını 
üstüne çt'ker ... Manisa Tarunının oldukça dikkate Uiyık bir 
hiklivesi varJır• füo;it bir hikaye değildir bu... İçinde mcm· 
leket sevgisi, ask. nue~ra. kahramanlık dolu bir hi.kiyE.' .•• Bu 
lıik!ye Tarıan'ın kendi hayatıdır ... Altmış altı yılın silip SÜ· 

pi:reıuedıl!i hitır.ılarla dolu hayatı ı 

M:ınisJ Tnz.rn ı, hayatını su şekilde anlatıyor: 
KENDİ AC";ZNDAN 
DİNl.E\'F.LiM 

Bir hayli uwn siirt'n yolculukhırdan soıırn iranın güıel 
bir lıeldesi olan Rumiyı~y:ı gelılim. Ahalisinin ekserisi TiİrlıHi. 
llumiya'da r.ıstladıgım ihtiyar hir Türke ni nnl·mın k ıhilE.'sini 
sordum. B·elki onlar yok olmuşlardı ... Belki de henden çok 
ulııklardaydılar Fak:ıt ihtiyarın cevabı hanıı tekrar linıltll dn 
kikahr yaş:ıttı ... Kııbil--, iranın şarkına düşen Gver ynyl:ıların 
da imiş. Günlerce ac. bltab hııld:-, yalnız scsgilimin -hayali ile 
gece gündliı yol yürüyerek ni~ıayct Şeyh Tabirin kabile.sine 
rastladım . Meral ılc karşılasmnm, etrafımdaki bOtfin 61E.'ml de· 
ği~tirdi Artık bul•ış.nuştuk. Nihayet düJiln haz.ırlıltlnrına h:ış 
l:ıyabilirdik_ Dlıny.ıbr b.Limdı .. Fakat birleşmemiz mukadder 
dPğilmiş .. . 

İran gaz.etekrinin birinde ·Mustafa Kem:ıl Paşa ir.minde 
bir kahrnm:ının mücad~leye girışmiş oldıJğunu· {iğrendik. Va· 
1ife bizi cene çağmyordu. 
TEKRAR VATAN 
MÜDAFAASINA KOŞUYORUZ 

Artık bizim lran ovalarında geçirecek bos vaktimiz yok· 

(Devamı 11 inrldc) 



1'~ ' MANlSA1DA: 'TARlH\ H .. AZ\NELER 
A 

li ..... ıKI • • 
il ~ 

~ Sinan'ın · son eseriııdeıı intıbalar -
... ~~~ 

l{eşfi Karatlanı şmaıı'ın 

i\laııisanın umumi ıiiriiniişfı 

• • 
nısa ı:r 

Ale r 
Konya' don sonra sahaca ikinci gelen vilôyetimiz, ser-. 
vet kaynokloriyle ve 

rokki 
tarih hazineleriyle doludur. T e~ 

i st i dadı genişti r. 

• • • 
ıısa

7

ıııı 

·i·üısıı -
M:mis:mm nüfusu slir:ıtle :ırlın:ıkl:ıdır. Bilhassa z.ira:ıt 

· Ye J~ mcrhzlcri 'halinde gelişeiı büyiik ka1alıırııl'ia, 

JJiirus nrlışı bariz bir şekilde hissedilmektedir. 1945 ı;.~~ı

mında Mıınis:ı111n ııiifusu 472.7R!ı iken 10M de 51ll.3lıl u 
ulmuştıır. 

Nüfıırnn s~hir ''e ldiylC're d:ığılışı ,şiiyledir: 

Şt>hiı·d~ Kii~lr.rih~ 

- --
)fanlç:ı 35.019 69.590 
Alıhh:ır 2.1.579 53.356 
Al:ışehir lfl i38 41.952 
DPmiıC'i 6~1 2i.l514 
Eşme 3 033 32 37a 
(:Örılc.~ 3-870 27 4!)8 
Kırlrnğ:ıç !l 000 13148 
:Kul:ı fl.630 29.612 
SalihH ]~ 261 3~ 331l 
~oma 7 531 20 122 
Turı•ııthı 25 139 23 515 

-- --
146.301 373 om 

Tiirki)·cyi .~cznıeği rş edinll.f! 
biı· \'r.l:ıııd:ış, iki hissin te

siri :ıltınd:ın kurtul:ııııaı.. Bırin
eisi, ı\ll:ıhın hu yurda bııh5Clti. 

i nimetlerin ve inıkfınların 
lıollııj?u \'C tenc\'Yiİiİ, ikincisi 
bunları ı:clişlir<'ce.k yerde ~c
rılik, nıahrumiy<'l \'e cehalet 
içinde :ısıd:ır gc('irıncmizııı tcl
kın l'lliği bir hicap \ 'C elenı 
hı~si .•• 

Türkhecle nice \"İlayclinıiz 
v;ır ki lıuııların it)ndC"n lı;nçre, 
Ikl~ik:ı, Jlol:ınd:ı, D:ınım:ırk:ı 
tıpındc bir d(•t;il, hırkJç ıen~m 
muhit rıkıılıilir. 

Kony:ıd.ın «onr:ı en ~eıı.ş vi-1 
Jayeliı'!1İZ o1:ın M:ıııisayı zl~ :ıret 
ettıi!lniz ı:ıın;ın. ıııınl't \'e im 
k.ınl..mn fe\·kaljd(' bol oldul!u
mı giırlir;:.un~lz, f:ıkııl hu nimet. 
terden ıo;;tıfadc el 'N'CCSi h:ıkkın
dıki atı hi·IC'r M:ın:s:ıd:ı bır.ı1 
ülcfın bulur Cur:ısı dJ Un•ık ol- 1 

du~u iııki~a( dcrecC'slne v:ırııı:ık j 
tan uıak olmakla hf'rabrr, -:a 
lıskaıı, ırnl:ıyı~:ı. uınran \'f' te 
r01kki SC'\'d:ılısı hir h .. lkl:ı karşı-! 
IJşır~ıııız. Bir tl'k \•.ilfıyet için. 
de :.\!ııııba. Al.Jıisar, S:ılihli. A
l:ışl'hir. Kırkağaç. Soma gibi 
sel'İ halinde mamureler bulur· 
sunıız. 

l\laiıisayı :.ıdıın ııılıın 
lhıhı~ıyonıı 

n ostum Fev1i Uılf_i,·i ?.iyarcl 
• etmek ,·er:ı ı>:ırtı konıırele. 

rinde buluıırıııık vf>·,ılı--iy 1.e ııim 
fliye !mılar def.ılıırla Mani.,;ıya 

f 

;uğradı.m. Fak:ıt bir yurt iliı\•e<,I 
ha1Jrl:ımak (:İbi bir l'ınelim ol
nıadı~ı·için efr:ıfa :ılıcı bir gij 

le halrnı:ıdım ve sıslemll ~eklt-

de her tarafı dola~m;ık merakı 
no dii~ınedıın. 

Uu defa muayyen lılr vnıifC' 
ile geldii:imc g<ire her dakik;ı 
dan istifade surc.-tıylc i~e kovul. 
<hım. Mani~rıııın kültürlü. cıd 
di \'c olgun v:ılisi Ccııı:ıl Dinç 
ll P. n:ışkanı Bıı,rrarn Konv.ılı 

ilç<' ikinl'i L:ı~kaııı MC'hmet vc 
dit:cr \ ozifr ve lllC\ ki salıiplcrı 
\"l' dostlıır tnrafıııd:lll i~ımi11 
ı::örnıf'k bakımından çcık: y.ır 
clını n• aliıka ~ordüın Jl!'mok· 
ral 'l'ıırlill dostlarım, gJyC'miıc 
gör!' iptidadıın h:ızırlrınııııs b'ir 
program d:ıir!'sındc bire her ta· 
rarı ({Örmek \"(' ~eniş tı-maslar 
dıı hıılunınıık rırs:ıtını lrnzırhıdı. 
lar. 

\De\amı 9 uneuda) 

! . ..e.hberliği - • 
anı sa 

yun:ın ordusu, gl'rile) iş h::ıre

. keti esnasında Manisayı 
bnşt:ın b:ış:ı yakmı$1ır. Sinanın 
son esf'ri olan Muradiye caınli
niıı y.:ını;ıından masun kalmıısı
nı, bir mudze \'e All:ilıın bir 
hiıfu diye tcliıkki etmek Jb.ını. 
dır. Çiinkü bu eserin ifade et
ul·ı il~Jıj güzellik \"e asalet, tas
\ 'ir rn t:ırife sığmıyacak kad:ır 
yiikı;ektir. Bunun ortadan kalk
ması, C'.idden yazık olurdu. 

Muradiye camii ,çoktıınberi 
ı:imir h:ılindedir. lliıtc:ılıhille 
olan hir ihtıHif. uzun zaııııımlır 
kap:ılı k:ılm:ısına sebep olmuş
tur. Bunun anahtarını bulmak 
n~ içini görebilmek için bit· hay 
li lıcklcnıf'k rnzıın geldi. Bir a· 
r:ılık ben snlıırsızl:ındım: • İ5i
nıiz çok ... Curıısını da iı:ote J>en· 
ccrclcrden içeri bakmak sure
tiyle :ız, çok gördiik. Hır:ıkıp 
gidelim• dedim_ 

Maniı;:ılı dostlarım bekl<•rııf'k· 
tc ı:srar ettiler. K:ıııi açılıp da 
ic.·••ri ~irdı!!imiz zaman ısı·arla
ı·ındaQ dolayı kendilerine ıılin
nt't durdum_ l\luradiye canıiini; 
bir lıina ve tvm:ı ait ıç t<•7.yinat 
diye tf'Hıkki etmeJe irnkiın 
yQktur. Sinan. cliılıi rnhiylc Al-
1:\lıın hii~·üklüı,unc :ışk \'C has
ret duymuş ,-e ıısil hislerini hu 
c:iınie 'erdiJi ı::onJt hü\"İYC'liyle 
pek iyi ifade ctmı~llr. l\lurncli· 
yı;oyf! <Asık!Jrın 1\ilb!'sl) ndı ve
rilmesinin nı:"ııınsını bu c:ımıi 
:ti} arcUen ~onra anladım. Bura
da ka~t<""lılı.-n a'<k: m'.'ıncvi ~il· 
:ı:('11ı;:e, hakka. fıı.~ilC"tc. lyili;:c. 
Mlah nıC'rhuınuııun temsil <.'tti· 
t;f her ytik.,.ck ,.e :ı~il Ş!'VC o~:ın 
:ı~klır. ı:ununla ınıhaniki ma
hh Clll'l-ı ıh:ıdet vc t:ı'i kC'~ilen, 
ıkıın ,.e ıctilı:adııı nurl.:rını in· • 
k!r ed<"n taa:;sup arJsında ne 
klidrır biiı•lik m!'_,:ıf!'kr ''ar! 

Muracl(,.c,·i 1inırrt ederken, 
c~miyclinıi1in din ;ınhıvısı v~. 
•:ınat W\ki, b:ık'ıınınd.ın asırlar· 
daııbN'İ ne kadar :ıcı bir sukut 
t!l'Çirdi.!lini hİ>•Sl'llırn \'e Siıı:ıııın 
yiiks!'k ruhu ka ~ısınd:ı hk:ıp 
duydum. 
:Keş-re layık 

Kir ·Kr~ri. 

t -

y irmi scnedeon!JC'rl. Mıı~ıi~a~l~ 
E\'k:ır B.ı~k .. tıhı uzıfr.sını 

gÜren Ke•Cı K.ırı.d:.ınışnıan'da 
Siıııınııı ı;(ln eserine karşı tam 
hir ııııl;ı~·ıs 'e ~;;ıygı bulundu.ı;u· 

ııu menıııuniyı-llc ~ürdüm. Kt>~ 
li 1-\ar:ıdanışnı:m, b•ıı;füıun ımı· 
ıının bi1yliklliı!iin1ı duy.an ve ;ın~ 
l;ıyan nadir iııo;:rnl:ırınıızd~n bi· 
riclir. Onun nesli de hirer birer 

... \ 

ort:ıcl:ın k:ılktıld:ın sonr:ı mui
nin saklııclı!(ı yük.•l!'k kıyıne-He
re karşı lıarharc~ hir celı:ılet.n 
ort:ılı~a hiikirn olımuııd.ın l.:or
tuhır. 

.. • 
muzesı 

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

994 Zilhicce:,i aı~ı,ınJa J<ıpıldt· 
jlın:ı göre bunu ı;on eseri sııy
m:ık Hizımclır. Sinaııııı verdiği 
pllina ,.e esas görüsc ııüı'e iıı~a
:ıtın tcferruatıylc Sinanın kııl. 
fol:ırı ŞeJh Mehmet \'c Mah
mut meşgul olmustur. Sinan 
400 eser yııralını~ltr. Adam ye
tiştirmek \"C kendilerine \ ıızlfe 
,.e mesuliyet de,·ı-ct.mck yolunu 
lulmasn)riı, bu cserlcııJc.n l\:ıçı 
\"iicuda gelirdi.• 

Kc.;:fi K:ırnd:ııt1~ımmın gt'ııiş 
mazi görüş \'C ;ınlayışınd:ın kı!i:ı 
uuııımda ı;ok blifaıJe ettiın \'e 
şunu dii;;ilndünı: .ııer sahncl:ı 
adamsıılıktan şikiıyet edilen bu 
memlekette, ayrı ayrı köşelP.r
cle kim bilir, k:ıç t:ıne 'kcşfedil· 
mcmiş •Keşfi Kıır:ıı'lanışm:ın • 
\•ar. 

Çöl.nıi.i~ 
•rıiıoe 

Murııdiye camiinin önüııt1e 
mlizi hakkında t:ıtlı bir mli· 

nakaşııya de\•am ederken, kar. 
şınıızdıı Saruhan 'Ut-yiııiıı ı:ök· 
nıiiş Hirbesi hulunnY.ısı hepimi 
ıin dikkatimizi çekti. D.l'. B:ış
k.ını U:ıyram Konyalı dedi ki: 

- Bur:ısını fetheden ve bizi 
bu" güıel yerlerde )·aşarnak nl
melıne kavuşturan hır ceddi
rnl1in tiirlıesının bu halde kal
ma'Sı günahtır. UiilUn ı:ehir bu· 
nun acısını duyuyor. Tamir için 
l~ıım gf'l!'n 20.000 lira kol:ıyca 
Jıalk f.ır~rınclan temin <'clileb1· 
lır. Yetf"r ki, bizzat yapmayan
l:ir, bill' bunu yaptırmak imldi
nınt verı;inler. • 

Mani.anın tarıht camilel"in
dt-n hır digeri Ç<'lcbi Sultan 

• Mahmut ı:ımanıncla Dcnıirtaş 
P.:ıiaııın oğlu Ali Deyin y:ıptır. 
dı~ı camidir. J<'nkat bunun mi· 
\lıari bir kıymeti yoktur. 
Şehre nhır olan ve kısa :r.a· 

mJndJ iın:ır edileceitl belli O· 
lan tepede Saruhan ;ıh[.ıdınd.m 
lslıalc Çelebinin yoıptı.~ ı l'luca
mi ve hunun y:ınıııd:ı kendi li.ir· 
besi vardır. 'Bu Hirbenin dış tez. 
yioatın;ı aıt teforru:ıtta o kndıır 
ıocelıkler ''<ırki, klil lı:ılinde bir 
s;ın.ıt eseri iken. çôkllif.ll, son

Kt;,.h K:ırad.-nı~mım :ınfatı· rodan derme ç:1t nıa bir şC'kılde 
yor: 
~ Sinan. llicri 960 ile 1000 

~nesi e~ııı~ınctıı vefat elrni ,tir 
1.turJdlye 991 .Mtılı:ırremi ' He 

-;:.::;. 
f 

tekrar yop 0ldığı hissini ''Crİ.\ or 
M ur:.diye c:.ınıiiniıı rııedre.ı;e 

kısmı, Manisa mii7e~i hali. 
(llf'unıı Jl incid(') 

MuradiH C'f;miinin duurfarınıbl.i fr:ı.)inl yıınlar. Munıdi.)t Canıiini11 iç clu\·a ıJ.ırın(]Jki yaıılardan biri. 

• 

Mıınİ!::I Miizt ~inin ztnl!İn rsrrl ~rlt d!!hı a'' lo~u. 

Manisa Arkeoloji 
• es .. 

Müzede bulunan ve ekserisi üç dört bin yıllık olan tarihi 
eserler tesadüfen bulunmuşlardır. Henüz, toprak olttn

do bulunan tarih i ,eserlere el otalmamıştır. 
M:ınls:ıoiı ark!'olO)ik bir mlı· 

ze \·ardır. Eski \C muhte
lif medeniyetkrin t:ırihi \'e'i· 
blıırını bugün b:ığrına ba-.ı· 
rıık muhafaza etmekle olııın 
bına; s:ın'at \'e tarih bakımın
dan da ayrıca dikkate deger 
bır varlık arzetmcktedir. 

M:ıni~a Arkeoloji Miııesi· O 
m:ınlı hükümdarı ÜçiincU M•ı. 
rad tarafından yaptırıl:ın me:i
re~e bıııa;adır. :Cu bin:ı, ~t.;n • 
sadaki tarihi fıbidl'lerin ba~~ı
calarınd.HJ biridir 

1585 tılında yapılmı~ ol.an 
binanın nıım:ıri.;f kil:, ,k o~:nan .. 
Jı minıarısinin Hinalı tlrnl''..k- -
rındendir. 

Şekli itıb1ri)·le onu 
lunan Muradiye KLllilplı 
ve Muradiye c:ımil ile"bir b:.l
tiln U-~kil ctti~i ı:ibi arka~ınıh 
b!ılunan !mlirclhane ile de çok 
~Uzel hir ııhrnk ml!fdana aeti
rir. 
l>ut ı.ğ~u·ıııın 

iil:tsinıle~i şıulın·an 

M üzenin bii):iik kapısındı<rı i· 
· çe-ri ginlince. a\'lunun bir 
kOşe.,inde uzun yıllardanberi 
)t:ırıis;ılıl:rrea tanınmış kıılın 
GÖVdl'Iİ· ylik~ck \"C ihtiyar kıı· ı- - - -
r;dut :ığacıııın gölgesi altındıı
ki ş;ıdıM•ıın ~öze çarpar. 
il'zederi kur~uııl:ı öı tülü kııb
btlerin :ır:ıl:ırıO\la ince b:ıNılar 
ı:ôrulür E\•\•elee o bacaların 
a'tınd;1ki od:ıl:ırda; ocaklar y.-ın 
dı;:lı, nıllllaların ısınar:ı\: yiye 
cl'klerınl Piiirı'liklni ri\':ıyP.t «'· 

dılir. 
Henüz genç 1>a~ ılan ll:ınis:ı 

!\ri.eoloH Miilc.<inln eserlerini 
birer birer glizden geçirecek o. 
lul".<k bü~·iik bir lmnunın Üf' 
dört bin yıllık olduğunu gÖ· ı 
rün.i1~ Neolitik .- • 'Kalkolitik 
ve Mil~tl:m üç dört bin yıl C\"· 

Vl'lınc ait F.ti, Frik. Lid, Yu 
n.ın, Ronı.ı, n11.:ıns, Selçuk çajl 
tarının bırer l'nn!ı \'esika~ı O· 

l:ın bu lıeykellC"r, Manisan'n 
h!'r t.rıırına serpilnıi~ ı-ski nı" 
d!'ni~etlr.rın bırııktığı bı>rC"kct 
it h;ır.ıh<.'lcrclı-n loplanmıs olan. 
l.ırdır. 

Hepsi de IC's:ıdüflcrk ı::urıı 

mu~. k!'ıtdilijlinden r:ısıtı;nmış. 

ı aıım.ırlan bJlunnıu~ \'e mliıe 
:'\"l' n;;kl!'d•lmı~tır. Programlı \'.:· 
plfınlı bir gö~u .. ıe n• bf'lli hır 
hf'd!'( ilr ar:ın:ırak huhınnı.ı~ 
e~r yokt:ır, 'M<'vcullrrın h«'p-

(Dtumı 9 uncmla) 

ı sağlık ııls:ı'ıı 

ilııı·uıııo 
Mıını~ııd:ıki ı.:ıi,ılık işleri diğer baıı şehi.rlerirnize n;ı;:.r~n 

· dııha munt:ızoın bir maıızarn :ıı'7eder. Selılrde b<-lli ba~lt 
)e~ t:me hıı~tahıınc rnrdır. Hasta1ı:ıneler·a hııc:ınd:ı 12.'i ya· 
tılklt Memleket Hastahanesi ile UiO yataklı Akıl ve Sinir Jl;;~
.ı1ıkl;.rı H:ı~tah:ıncsi yer :ılır. Bil iki h:ısl.ılıaneuen m~d:ı 

::o yataklı Althi-ıar \"erem JJ.-ısl.ıh:ıne:-i, 12 y.ıtaklı •rurg-ıt· 

~u Beled;ye ı;ıııstahan!'sl, lO yat:ıl..lt Ahı~l'h~r Sağlık :\h·r

knl 5 er yalaklı Eşme. Denıir<'i. Gördes ve 8oma mmıre· 

ne ve tcd,ıvi evleri; Ş!'hrin r;ağlık i~leılndc mUsbet bir rol 
oynar. Muayene \'C te<lıı\'i e\·leri hliklımel tablbll'ri br;ı

fındıın l;hre edıl•ncktedir. 

30 yataklı Beynelmilel Moris Şin.ı~i JIJ~l.ılıııı~e~i ayrı 

bir hlhtısi_vet :ırıe'ın€'k1Nlir. 

Ji,ı~t:alıkl.ırla 

ınii(ıulrlc 

Mı:!ll• .d.-ı \'crem, Çocuk ı-~sirgeıne, Kızıl.ıy ve Y ,.r j m 

Se\·C>n1cr Drrneklerl \':wdır S;ıhhli ile Dem'rc-idc S~l? 

lık :'rtNkrzi açılm,:'k Jlf'rC'ılir. M:.ıııba böl_r.esindrki "'ıtına 
(Dt<nınıı 10 ıır.cuda.,\ 


