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BAŞllCBARKİRI 

Ahmet Emin YALMAN 
\'ATANEVt 

Cagaloğlu, Mollafenırl Sok. 30·3Z 
Telefon: U20'1- 29316 - 2931.3 

Telgraf: VATAN 1stanbul I_ Yu.: ız - SA1·1: 3998 

1 ÇARŞAMBA 
z 

TEMMUZ 
ı 9 5 z 

ı i)all: 15 kunll 

saat Mısır Başbakanı 24 
sonra isi ifa eti i 

İstifaya, iki Bakanın cekilmesi 
..> 

sebep oldu. 

Mühinı bir hül< umet buhranı başgösterdi 

BAZI PARTİ LİDERLERİ TEVKİF EDİI.JDİ 

Yollarımuda 1 
Tilrl: Uın:aduı AJaruı 

Kahire, 1 - Mısırda 24 saat 
devam eden bir iktidardan son· 
ra Ba~hakan Hüseyin Sırrı Pa· 

,~~ 
. e.alkanlarda 

Emn~el 
8a, bugün istifa etmiştir 

istilaya kabinede yer alan iki 
Bakanın birden çekilmeleri se
bep olmuştur. 

\'nan· Hfilll Papnın istifası üıerl. 
Ahmet Em' ·YALMAN ne kabineyi tesklle memur cdi· 

ın len Hüseyin Sım Paşanın da kı-
Denlıli • İzınir yolunda, 29 _ sıı bir milddet içerisinde istifa 

Denllllye ilk gidl~lmde· De· mecburiyetinde kalması ile l'ılı· 
n.'111 Turizm ceınJyeti reisi 'Fah· sırda ehemmiyetli blr hllkQmct 
r~ Bey ve arkadaılanyle bir me· buhranı başlamış bulunmaktadır. 
ınre Yerinde oturuyorduk Vlc· Amerika bilyilk elçiliği, elçi 
danlı \e seciyeli bir ima· ld Jef!erson'un müdahalede bulun 
tu halinden belll bl n ° U· duğuna dair haberleri tektip 
buza • kla r cenf yam· . t' n ştı, bana dedi ki: etmış ır. 
l\I;;. ~n Denizli Soförler u Bir kı ım parti liderleri 
Sizi~~ tl!r «mi)'eti reisiyim. te\ldf edUdi 

1°riiı11tek isterim Yann Kahire, ı (TJI.A.) - Mısırda C~fyetbnize g lin • • 
aııJata 1 e de dertlenml hasıl olan siyasi buhran Uzerine 
Ertisımİün _ • zuhuru muhtemel hAdlseleri ön· 

nistler Soforler ve Makı· !emek için parti liderlerinden ta.. 
ılttim. R~~lye~~nln _ merkezine nınmış 10 kişi bugün polis ta· .) 
\e seviınU e ~oriiJtüm. Bu bot rafından tevkif edilerek meçhul 
rarsanı:ı ,.;_a d~ın adım ııo- bir semte gönderilmişlerdir. 
hu is 1•1 Ye«:ellm ki ben Kahire ı (ANKA) - Kral bu 
ki b; 11:;um iherine cebimde- Gbah ye~i kabineyi kurmağa Ba· 
fakat bu U.ı~ı;-rca1tna yudım, hayeddin Bereket Paşayı vatlf~ 
nu biline 11 nerede olclulu· lendirmlştlr. Bahay~din Bere. ? 

f , 

-1 
da b 

1 
dltlnı için ilmi bu an· (Devamı Sa: 5: Sil: 6 da) Amerikanın Kahire Büyük Elçisi elıramlara çıkarken 

u up ılze bildiremem. ----------------------------------

~~~:··~:~ :::.=:Barem kanununu ıslah 
CBaınııtımız zaman otuzu ıeiı. 

$~&===: i~in ralıcmalar -~ Vadlemi ~rine ıetire· '1' 'T 'f 
dına lhtı~.~ lıi;llll ...._ 

B li ~ ...... Yar. 
dl • ileri d•J11Dca keıull kea· 

görüşünü Bakanlıktar, maliyenin yenı barem 
me dedim ll· d"I B d k"" "'k 1 "h 1 

d - ADab he~inıize ...ı, etse me ı er. u tasar1 a uçu memur aran ı ma , 
e, daha aılUıbn mel'kllerdeti • 

benimse
yüksek 

~~ .. ~~:İct7un1ana, ıwer1er1a memurlaran hımaye edildiği bildiriliyor 
,.... la tlyacı lıakkıncla 1"a Bıutul ll'ıı~cbfri..UUn --- -------
ıı- an '1ta nrdaklanna ıire- B • 1 --. O ••aa ıne 1 L .. L- Ankara, 1 - undan bır mUd· 
._ b m eae. ne -· . • •••r ve lheac b 1 det evvel Malıye Bakanlığı ba· • 

D
e e YlllUf remin buıtınkü ihtiyaca göre 
•izli Şoförler cenalyetl re- ayarlanmuı hususunda bir tasa

ler iataden sonra, tmalr Şoför- n hazırlamış ve esas olarak da 
ve ~enılyetlnJn de cidden u.n maaıı aslinin on mislini maas 
101 • hll bir insan olmak lntılla· olarak \'erme prensibini kabul 
ledl Yaratan relatyıe Bana Be- etmiftl. Tasanda 15 lira asli ma· 
şOfC:r~ii llledJsi ıza11.n olan " 81 bldınlmaltta, diğer asli ma
le ve d~ten :reU1en Hüsrev BeJ· .,ıar da şu tekilde olmakta idi: 
le 1l%Q ter akla başında .. förler· 20 lira wı maaş için 200, 25 
rıiııln :. llladıya ko111qtum. Hep. Ura aslı maaı için 25?_. 30 lira 
lanıror· naa~erl 111 11oktada tep. (Deyamı Sa: 5; Su: 3 de) 

li bir ~ ŞoförtilJı: çe,lr ntes'allyet- ----------
olıun bı:'lekttr. Teknik bllıtye, 1f • y f b .. 
kete, d&r1,:i· terbiyeye, Hlll• un amu ugun 
Halbuki 

1 1 
e Datlyac ıösterlr. 

~!::~e~ ~.:~~kv~ı~::! .... t.~~: Napoliye gidiyor 
• oy elerln hll ıı \'ttiliyo ki e e yet vesika· Genel Kurmay Başkanı Orge-

rn,zbabarar bunlar, )Ollan neral Nuri Yamut dün Ankara
dere~ede rn Ç~\·lrlyorlar, korlaınf dan uçakla §ehrimize gelmi~ir. 
hep olu)orıa ve ~~n ~eleflne ae· Genel Kurmay Başkanı. NA· ı 
:ne alt nıea• a~j ıoforliilı meslell· TO'da tetkikler yapmak uıcre • ' 

lllarlfet cıİ lıiı ve lıo:rnthlı li'ye mlltevecclhen eehrimizden 
aayıyorlar :.::ti \'e ierell hiee bu sabah özel bir uçakla Napo-

1 

\"' 
llalı:fkt ~e telllılı:i edl10rlar. ayrılacaktır. . •. 
kild IOforler, nıeaıe•tn ba _ Cumhurbaşkanı, Dcnııcılık bayramı gö!ttcrilerini takip ederken 

e lsllüsı11 a ,...... 
ka11J ka a ve Rllıtlmallne De e •ı •k b d • • 
r••cıeıı b~r aıı11or1ar. fakat ene- Dl zeı 1 ayramı un 
rne''IUat ~Y ıelmbor, fiül --- ----
lan •etil ~e U1111Jer, bilUla bpe-

l~n~~a::S:i!'ı~= :::: merasimle ku t.laııdı 
bir koınedidlr lehadetnameslo 
kötü haııı 1 • Der aahıkah ve 
lbetslue nsan ba Vesikayı uı.. 
bizzat t :hr. imtihana ıellnce. 

ı ne nUı: ehliyeti olmayan 1 
--~5: Sii: 6 da) 

öğleden sonra Moda koyunda yapllan yanşlan 
başkanı Bayar da takip etti 

Dün Modada yapalan deniz yanı lanndan bir safha 

Cumhur-

Üclü 
' 

Ani asma 
1 

Belgrod radyosu, 
Türk - Yunan -

Yugoslav işbirliği 
lehinde neşriyat 

yaptı 

.ıl.nııdclu J. anıı 

Atına 1 - Balk:ınlard:ı 
sulhün teminat altına alın· 
ması için Türkiye, Yugoslav
ya, ve Yunanistan arasında
ki işbirliği lehinde Bel
grad radyosunun yapmış ol
du~ neşriyat Atina gazc. 
leleri ve siyasi çc\•relerin· 
de derin bir aUika uyandır
mıştır. 

Basında çıkan tefsirlerde 
belirtildiğine göre, !iç mem· 
Jeket arasındaki isbirllj!inin 
inkişafına imkAn verecek o
lan müzakerelerin başlama
sı hususunda Yunanistan ö
tedenberl Yugoslavyanın 
bu konuda ittihaz edeceği 
hareket hattını öğrenmek 
arzusunda idi. 

Yine ıazetelere göre, 
Menderes ve Köprüliinlin A· 
tinayı ziyaretleri sırasında 
Balkanlnrın savunması için 
Yugosla\-ya ile yapılacak an
laŞ"IJla belli başlı müzakere 
konularından birini teskil 
etmekte idi. 

Belgrad radyosunun bu 
ncsriyatı hakkında ne dü· 
5i.indüğil sorulan Başbakan 
\•ekili Venizelos herhangi 
lıir yorumda bulunmaktan 
k:ıçınnuştır. 

Gece yansı 

Sergide bir kişiyi 
Vurdular 

Yaralayan şahıs, orka
doşlon torof rndan 

kacırıldı 
Dün ~ece i;tanbııl serı:lsinde 

bir yaralama hiıdiscsi olmus ve 
ornda bulunanlara lıayli korkulu 
dakikalar yaşatmıştır. 

Lunaparktaki pavyonlardan 
birinin sahibi olan Mehmet Gez,. 
gin, arkada~ı Meclt ile birlikte 

' otururken yanlanna diğer pav· 
yonlarda çalıpn Milfit ve Orhan 
gelmi~ir. Kumar pavyonlarında· 
ki rekabet ) üzünden, serginin a
çıld ıl:ı ıündcn'beri araları açık 
olan «Lunaparkçılar> bu sırada 
münakapya baslamı~lardır.. Bir 
aralık Mehmet Gezginin, •Ah 
yandım• diye batırdığı ve yer
lerde yuvarlandığı görillmUştür. 
Alır yaralı olmasına rağmen a· 

<Devamı Sıı: !i: Sü: 5 de) 

- - --------------
GÜNÜN YAZISI 

Murat Dağ, muradma 
erecek mi? 

Yazan: A. E. Y. 
Bugün il-..inci sayfamızda _J 

Yukanda resmi görülen spor otomobil 18.000 Tiirk lirası değerindedir \C Uiın~:ı Gıızeline 
hediye edilml!jtlr. 

1 aç giyme balosu çok 
parlak geçti 

merasimle uğurlandılar. 

New - York'a vardı 

Güzellil~ Kralicesi Cıııııartesi 

döıaecek 

.ıo 

• 
günü. lstanbırl'11 

Cumartesi günü lstanbula ıelecek olan Türki)e güzellik krall 
çesi Gelen(lll Tayfuroğlu 

İran, Sovyetlerbı 
notasını reddetti 

Verilen cevabi notada Amerikan ordusunun 
yalnız lran'm dahili asayişini muhafaza için 

kaldığı bildirildi 

Tahran, 1 - lran Dı&lsleri Bakanı Kiızımi bu sabah So\)el 
Büyük Elçisi Sadçikof'a 21 :M::.~ ıs tarihli SO\') et 

A r 11 B u U 

Sara Ertugrul 
/; d 

Loııg Beach ( Kalı!ornıaı, 30 -
gecıkıniştir: 

Pin ilindi~ a gazeli Armi Kuu
scl:ı'nın. Dilnya Gıizellik Krali· 
çclı ini kazanması üzerine, giın· 
lcrdcnberi Long Beach'e Jıikim 
olan hcyccnn. şimdi ~erini sıt· 
tıkçe ı:cnlşlc~ en bır dedıkodu) a 
tcrkclıniş bulunu,> or 

t'ınlandıya 'e Yunan gıizl'lle· 
ı ının; kendılerıne teklıC edilen 
fılm kontratlarını kabul hu U· 

ımda tereddut go erm lerı de-
dıkodul tın ı lct cunı te,. 
'kıl f'tmektedır 

Fıllı kika Dun.} a Guıelı, Unı· 
'crsal lntcrnatıonal fılnı şırketı· 
nın. milsab kn ı;nrtlarının ıcabı 
olarak kcnd inl' teklıf cttıği &)• 

lığı bcıı bın dolardan 7 ~ ıllık fılm 
kontratını k:ıbııl hu u unda te-

<Deumı Sa: 5: Sü: 3 de) 

rr. 
Bu 
Kütahya . 
ilavemizi 
'eriyoruz 
-o-

Renkli 12 savla 
-0-

Sugün müveniiniıden 

Kütahya ilôvemiıi 

isteyiniz 

nın cevabım tevdi etmlstir. -, ;; ____ .-ıı-____________ --ıı-m• 
Hatırlardadır ki Sovyet nota· 

sı 26 Nisan tarihinde kararlaş. 
tırıldığı vcchile Amerikanın t. 
rana askeri yardımının tekrar 
başlamasını protesto etmekte 1· 
di. 
Notanın metni öbür gün ne~e
dilecektir. 

<Devamı Sa: 5: Sli: l de) 

Sakallı adam - Tebar medeni) ete donüp, haf'.P havadisleri 
okumak, parti k8\galanna ittirak etmek, radyo dinlemek, tram· 
nya binmek, eli bıçaklı adamların arasına girmek, yani kıaaca 
kurtulmak lstemlyonım anlqıldııu??! 



ı ---------------------------------------VATAN-------------------------------~---!· T • 1952 ---

/GüNON YAZISıj 

Murat Dağ, muradına 
erecek mir Kadın Hukukçular 

Kongresi toplanıyor Q ılıha b•ş •~ne ka· 
dır ol:ı)Or Uı•k D. P. 

k 'l n g r e ı ' n d P hazır 
bulunmak Jzore İzmırde:ti An· 
karı Palas ottlı ıabıbı Halim 
A'an alt Ll• İıml•d•n uıata 
yol ı kadaılı~ ••miıtık Halım 
A.a,ısa 1 , bana Ged 1 ı cıvarın· 
dakı 'Jıırat dalının t~r!sinrle 
bulunan bır cennetten bah,et 
ti Bcr taraftan tam or"1anlık· 
laf1 l.i'ı1 kokulu, temiz, can· 
Izndır,c~ bır ha\·a, dıter taraf· 
tan 'ıuı ııhı menha ıulaıı, şifa 
Iı hl!!tlar taıı:ran içmeler. 
d!ttt taraftan yUk,t.k hır yay

llda. ilstün vasıflardı, ılırala'" .. 
!iır umnın hor tUrlil yorgun· 
lukları ,.e dertlPri u1flrinden 
ı•ması ,., kııa zamanda yeni· 
d•~ dnfmuı bir hale g•lm•si 
!~in bundm 11hlrll ,.. tesirli 
bır muhit bulunamıvacııını 

Ha''rn Alanyalı bana t•min et· 
tı. 

O umandanbPri ?ı1urıt d:ıtı· 
ru örm~k itın ıtimdıa bı,,. h~s-
ret var Rayal 1 md~ hunu ;Uı.:le.
dım hı dunyı ctnneti halıne 
ko)dum 

Nihayet •eçen gün G!dızde 
Kütahya vah ••kih, G•dll k•Y· 
mıkımı. Kütahra jandarma 
kumanrlanı, G,dız belediye rei 
sı. vıne Gediıın D P. b:ı~kanı 
ı.e lJerıbor Lkı Jire dolduk, 
diln ·a c@nnetine çıktık .. 

Ct1'11,.Un 
1·oıu 

Sarp, çe•ın bır dağ yolunda 
ıkı saat sur•n hu jıp yol· 

culutu. cennet~ kavuımak I· 
çın bı.raz zahmete katlanmak 
liıım ıeldıtıni btze Oğrttti. 
Benım b'llundutum jıpi kul· 
!"""" D P. başkanı, a5ılm;;ı: 
iıbi ... O!'Li.nen en""e11eri 1$mak· 
ta o kadu U!t•lık go\'"dı, 
dırek!ı\ tın:ı. o k~'1ar nııikem
'!lol Mk•"1 kaı~ı ki ~•ndi k•n· 
dtm'! 1oylere düsundüm.: •Bu· 
t1.n rı. P nın muk>~dera ını 
!evk vt d~r~ı:te dırek~ı ônıı 

,-- Yazan: ~ 

1 
A. E. Y. 

1 
bu kadar ustal:k ., hlkim!y•l· 
le ku 11anmak mümkün ol~a 
nen!lf're \'arılma1· • 

E~er Halim Alanyalı, bana 
\lurat d3t1nı hır cPnnfl!t dıye 
taı::vir etmfl Pyrli, Ç!tin bir yol 
culuktıın srınra vardıı.ımtz d8 
tep•si h>kkında horhıld• tok 
hayranlık duvıc~ktım. Fak~t 

yanm kalmış nteJ hinasını, ho~ 
havuzu. iptirlai kııplıca bina· 
ıını. çör cöpttıın yapılmıı ki· 
ralık b~,..ııkaları gfirünr~. ta· 
bit iUzellik:lerı ,.f' caııb_.l•'C'i 
,.e \·amın manzarayı unuttıım, 
epeycl' hayı! ıukutunı uıra
dım. 

İ•ldııf 
lmklnlrn 

Bununla b;.rab•r istikbal hak-
kında b•~bınlık du. ·ma· 

dıın. '.\furat dı(ını imar •tml':· 
nın yolu açılmı~tır Bu ·ol m.\· 
na~ız rere tıkanmazsa, bura~ı 
yalnız U~ıtk. GPdiı; ,.fi! civarı 

in!!:anlarının nluk alacak sifavJ 
ka\'U$:ırak bir yerı dl!.~il, btitı.in 
memleketçr: ve c\unyaca m~ş
hur hır kaplıra h'lline s;tıılebi · 
lir. llurat rlat1nın temiz ye 
gUz.-ı havı§ınd~n. tabit gli.zPl
liklerınden, yüksek irtifadaki 
tmo:. isiz kaplıcaJ3r1nrlın bıt'· 
kı böbr~klPre if~ veren öyle 
bir 5uyu v11rmtı kı bunu ı~en 
Jer arasında, höbr,klf'rinrle a· 
m•lıyat nptırmak killf•tinden 
kurtulanlara tesadıif •ıiılmi;. 

turat dajının im:ıı:rı i~i 
bu6iln (~1urat daAı Kaplıcala· 
rını 1mttr ,.e t \Ptm,l Tilrk 
.Aıınnım Şirk@tinın el•nrlPdır 
Bu şirkptin ıermavPsi ınrak 
e1!1 bin lırfldır. \':tpı1mı~ı ta · 
rurt olan l~l•re nisbPtle bir 
damlı ''L- Fakıt annnim sir· 

Vergi kaçakçılığı 1 Pamuklu fiatları 
Yapan firmalar 1 İndirilmedi 
~tı•ı 'fi! mufl'tlışlf"ri tarafından DunkU gabıh •a:r~t•le.rındtn 

ıurh"iı ,,,nıl•rek hııklırınd~ U· I bırının, SUme"bınk pımuklu 
run zamandır t!tk1kıt ,.,. takıbat fı,·aflırını:!a vtı1ıi,. 3 ni bPtindf' 
ya~ılan 30 kı11iar tıcır,than!I!' ve, ,ndırme yıpılacal:ı yolunda n•t
~şhısın tıcırl evrıklırı, f'\'\ elkı rPttl,ti hır ha aı:lıs u1•rinP. kf"n. 
ıuıı pol;•ln , .• ınaU,e mufettıs-' d•ll ·le ıtlrüşt tümü.ı Sümor-ı 
l~ruı!n mu5t•r~ktn .aphkları A· l bank Alım Sabm Mutue'"P ı 'hl 
nl hır ı a ırma netıcııı 1nd• ele· <iilrU Faruk Gon•l ıunları göy-ı 
if'Çirıimıı 'e muhJfaza altına I ltmııt.1•· 
al.:nmışt1r, . . •- H~ :adJs btı11i hayrete dil· ı 

Dün k~ndil•rı)·le iOrUctu U· 1 ~urtiil. ÇıJrtku, lııhıs nıe\'lUU ın. 

miJz al~kal 1or, bu harekelin.,drme .5 •Y •:v•I Jınl 13 la. 
1951 2 matt yılında .-rıl•n vıs 19 ' tarih!Jlde yapılmıı n 
gel ,. v ... Tl!St btıvannım~Jf'rinden 511 ın İş1ttm,.l•r Bakant, Anadrı· 
fuph•li öorül•nlerın bır kontra. 1" Al•"""' ''Prdıtı bir dom•t· 
lti mahı~etıııd~ nldu unu: tahkı l• lıu ınrltrimln han.ıi ~f'hı-plPr 
kat ıonund.a t\-rakın ilgıli '·erıı tıhtırıdı \•uku buldutunu iz.ıh 
daırelerın,. te\'rJt tdılııoctğ:r.ı ,.e etrru:tı. ı 
ıuı;:lu olanlar hak~ında kanunun Bu.R"O için ,·.enı bir fiyat in-

"'"il ka,.a\çdığt"'fl miltedıır hi.ı-I rlirimini ıcıl-•"tırtc•k hiçbir fe,·. 
kum1f'rl!un . tatbık Pdıl•<'- 1nl kallırf~ hal bıhuı mf'ı-.zuu d-~il· ı 
ıoylemıılerdir. lalı ·e uım~nla· ,. r Kaldı ki hu n•,·ı haherlf'r 
rı, ell' geçirıl,.n d~!teoı-ler ~" tı· pi,ıı:ati.a bir hıu:u,.su1hık tla yı
cırt evrak ı.izerindP.ki te•kıkl,.ri- ratm.ıktadır ı,. Pl! bu ıı01bah bi 
11f'! dunden itibaren baclamı•lar- .. ='l1tP ba~lanın btz:ı türrırlar. 
dır ötl•rt~n ıı:onra mUterPrldit dav· 

Dıı meml•ketlerden 

yapılan teklif1Pr 

ranmı~lı:r ve bu ıur~tJ• faaılh·f':· 
timız yok ·ere ıektf'~·e uQrımıt-

1 
tır , 

Nrılrl,.dil"n i'llr.,tm""l"r 
1 -

Tı~ar!t ()daıına. dün dfl! muh- 'Tillt EQ.itim 'fiirl1irltit:Unrf' 
ffl:l'f ecnebi Crmalardın t•k1 I tthrimi .,ı1•kı rırt.1tnknl ö12"rrtmf"n 1 
mektupları &elm ıtır j ı!ri ~ra~ında ·ttniıirn ban rıı:tkil 

Bunlar arasın~a. bir Arjantin , ... tavınler yarıılmıs~ır Nı:ıkil ,.,. 
fJr111~sı be az <1m@ntn \·e alcı: t'\\'ınltri \Apıl.ı.n öJtrPtrııpıılerin 
1:ı - Htnr!. fırmııı ucak otomo- J.imlPrini vr. ,.Pri!rtikl,.ri okulla 
hil d•;ıı motoru, radyo, tel" rı a•ı:ıtıda hllrfirh·nfıız· 
fon, trrn. t ak•(ır trlsiı. lin1ba Crmlll! Cf':vher Kurt;;.r 19 n. Se
\.e projektor ıçın 1J1tırya; bır •ıhP Oih;ı~ fffpt Karaca K1111rti1· 
Alman fırmı ' mutfak eşyası; li Kı7 t.ıse ine. ~eıihe ö~e. tıJ . 
·ıne dı&er bır Alman firmaııı:ı da nevver Aıılıer Perf Pvni ·3\ Lise
Dıt-1'!1 makıneleri. Jenr.ratörler, sinP. KPm ''"t'ln Karampt~. Sır. 
tralct'iır komıırf" Or, otnmobıl ve r1 BilaP, İhsan Knrkmı:ı.ı Havrlar
abamı, bısıklet. yazı makinr.lr.ri ııa~A 1i r~ınr, Ha1fıt hl. Suphiyfl 
\·e dıkiı makın,.1,.ri ihraı: etmttk CanrJaş, ,,. ut Tahı~oııtu Vefa 
tekltfınd,. bu1unmu !ardır lt.P.t'~ine. F~hrill! ÖzhPy, Nf'rmın 

.\Uka!ılar teklıfleri tetkik et· Yalçınlar, Umia Ak~nra. (llu11f.' 
mtkt!'r1ırler. ı fE'r ~ııner. ~filcrarı Snmav İst. 

1 
Kız Li'P5lnt, Crmal Baki. Ahmt>t 

Bayanları SCVl'nd'recek Aymutlu t.ı. Erk•k List•in•. 
1 1 Ferih• P:r tl•kild.r OrlankuluM, 

m'"h' b' h•d' Te,,fılc Ak Kıırhkrır nrt~nkulnnı, 
Ü im ır a ISe Faınıa Tuna Cıhıll K11 O. Oku· 

A 'k d ~ k' • 'lun• C•m•I ÇiftçıoUu Kasımpı-
merı a a ııayanı ·~ı , par~ J ıa o. Okuluna, t'mran S;ı,ner 

laklı(• \'e cal'p renklen le ıoh· Be .. ktış orııokulıını. 1 
re• bulmuı , .. lJu şohretl de dtin 1 Prof. Balimger için bir . 
ya a y•yılmıı olan Dl'R ~ • l I k 
GLOSS tırnak cı •sının memle· tap anlı yapı aca 
kotimize ıetırildiC•ni mujdole- Tolrkiye h•rs Ar••lırma 

D•rnl'~ı. ı-hrinı•vie bulunan 
tanınmıs Ah-nan JliT'lı \.il F~tih 

nı. 

~tal~Uı 
Jfoı;tzô, ve f,~ı!.tıı 

••.• ., .... l•••'ı. ••4., ..... ,.!.,, 
lı•••"'I tıc ""' • • C1tı''t'tı l••Jo•bll' 

ır•ıtı ı ...... . 

deYrt tarıhci!l Ralim~.-r tein 
\lu•lliml-. E·rlitl lokalınde ·•· 
rın saat 17 dP bır trıp11tntı ter· 

1 tif)1,.mi$tir 
1 Toolanhı:la Rallm rr ı·r tanın. 
mı, Tiırk tarihcılPrl Bil ihm ı· 

r damları hulun~raklırdır 

Ticar<'t Bakanlılıı heye-

tinin tedkiklı>rİ 
TırarP.t Ra\anlı~tnd;ın h!r hfl!· 

, . .,tin bi" miilfd.-ttlr şehrırniı ti. 
~arPf mPh::ıfi\inriP. tt'm::ıclar Ytıll
tıt1.,ı evYPlre •aımıştık 

k@tler için g~!'m!yf'ilerirıi lhti· 
yaca ıorf'i .arttıtM•k yolu açık
tır. Bu ınnnım ı ket de ı tikt 
bıli bıkkındı emnıyıt duyar
sa. hern bunu yapar, hem de 
hıtiçt@' sermaye ,.e ihh~a~ a· 
rıyabılir. ~fühim olan nı:ıktı, 

iıın bııında Halim Alanyalı 
gibi ~furat dağ dıva~ını ıı(f"D· 

dıne d!lrt edinrn ve Uşaklı 
ahbabım Emin Adanaho,qlu gi· 
bi tnttujunu ko~arın azimli ve 
mf'tın in11anlır bulunmasıdır. 

Mrmleketimizd_. hu!!11<;i te 
şP.bhUJ.e ve annnim Strket ~Pk· 
Jindfl' iş ı:örmele kır,ı bir 
h11y1i f'n%eller. teredr1üUer \'e 
muk!l\'emrtlır \'ar. Bu itibar· 
la ~irket ~Pklinı1e yürlivPn 
her iı. Yflni yf'ni ttu::,.bbti'liler 
doturabillr. CünkU m•mleket
te bır taraftan hudutsuz ım· 
kAnJır. diğPr tıraff~n uyıı'.\·ııı 

serma ·et11:r ve t"Jebbüs kud 
retleri \'ar 

:\fılletlt•rara:;ı Kad•11 Hukukçul.aT tfl'~""kkülüniin ktJnfrransı 
:5 Ttmmurda Teknik tTnıvE'r!;ite ı tımarlık f'akiiltf'ıı::irırie aı:ıla· 

calr.':tır. Bu tPc.ekkulun merkPzi ,\mrPıkadadır. HPr iki cenede 
bır yapılan bu konferan ·ıar şimr!iye kadar Amerıkı:ıda, Hollan· 
dada ve ital;yarlı:t tnnlttnmıştır Bu konff'rantların makc:.adı kadın 
hukukçular aracında te"'~nürtü tPmin etmPk. her mrmleketin 
kadınına aıt hı:ıkları miinaka5;:ı eofmPktir 'ıemlı:oketimize j?'PlPrP'c 
dele,2Pler 40 - 4."; ar.ı~ınd.ldır ve aralarında . .\mprika. Alman. 
ya, A\·usturya , İtal ·a. '"unanistaıı , t~panya, FilipinlPr. H;ıvşy a· 
daları. Yugosla,·yanın kadın hnkukcnları hulunmaktarhr Turkı
:ı·p dPle~elerı SUre,·ya A(aııtlu, Sabiha Erülgen ve SPvinc Dil· 
landır 

Bu konferanslarda h;ışlıra yôriiciilPcPk nı,.ı::e1Pl.,.r ~nnhırdır: 
Esas TefkilJ.t Hııkııkv, Aıl~ 'Ttinaiebetleri. Dünya .\l~hkemF>~i 
vp Harp ~fJnu prohlPmi. Cocuk: ~fı:thkem,.J"rı, tıı~"~rer,.t T.\bıı
yrot ve vatanrlaşlık ikti!ahı, Hul\uk t hı;ıli ve ft"rhi\·pti, K~rlıııın 
hukuki dıırıımıı, EvlenmP hiırnla"ı. Harpten 1ar3r crırrn mf'mle· 
ketlPr i11alarına yarrlım, Ticarpt h•ıkıı.kıı , ~fPdPni hnkıık. 

Knnfıır.:1nsa iı:.tirak edPcek del11grterin ba11ları f~hrimİ1e 
ıg"lmi~lttrdir 

Bu itlh:trlı ı. fıırıt dıR te
:~bhü~ünü brı7mak lçin hır 

tıkım hııırekttıer ve kıskanç

lıklar bPlirm•!İ ''it bıı İ$' a .. 
diz hi!lf'rlivp,ınP malptmf'k fik· 
rınin ortava ıtılma"''· f'leml• 
kırsılınarak re m,mlf'krtte te 
pbbü!I arzu ve lıeve ıni k•Jfl' 

C'Pk bır ıe •dır BPlf'rlıveler . 

böyle i"lPrin hifkkınd1tn ~ele· 
mPı .• talı.im olan bir ff'Y1 bır 
d•fa dithll tPrriihrrien ;?ecır
mPk m.Ana•ı7:dtr. Fakat \,Pd11 
hPl•ıiive ınin hu hıı~ıı•t f P~Ph· 
bli.ı-ü rırıd=-n detı.fl!'iıı.lrmP. l ı-a· 
veııı:indtıı Mnrat da~. hır ma · 
fn<ıre, bir dlınya rtınneti halinP 
ielir ~ ''e bur~ a ·llkından 
ı·p uzakt~rı binlPrce ad:tm a~ 

kar!a. Grdiı: 'ehrı dfl', h~ledı· 
yeci dfl! hnnrl:ıtn bir hı1yli ni· 
mrt ;:iiriir, r;:f!ı;lm imk.\nları 
ç~k iE"Dİ! olmıyan r.rrliı; yeni 
yrnı imkAnlara kav11,11r. 

K11dın hukukçuların ir=fıinrla rlıırrlııklifrı rnPsel~IPrin haqn. 
da. aıltrle k.::ıriın PrkPk mılirn·atı. ı;nr.ıık ütfiindP ~na ilP hah.t 
nın "'""ı haklara sahip olmaları ,., zına d~valarında müta\'at 
g•lm•kt!'<lır 

---------~ 

Turizm Kurumunun 

Türk ive Turızm Kurumunun 

tr-rtiııl•dıll gf'zın!ılPrP d•,·am o. 
lunm:11ktadır. Bu rtım1Prten ola

rak 5 ,.emmıız Cumarf~si ~ünlı 

Bo~ı:ıırla mottirle hır grzinti ya
pılacak ve Kartlkôyrl•n ı:.aat 

15 .. 10 dil kalkarak motOrlerle Klı· 
ç:ükı::u kat.rı. Amca7ade ·alısı. 

Kanlıca kahveci zıyaret edılectk· 

tır .• 6 T•nımııı Pazar günü de 
Bf.ykoı, Kı:ırakııl::ık sU)'U ve Yu
!11 t"rıesinP. gıdilPC'Pk \'P hu ge. 
zinti ·e yalnıı Tlırk trbaacı ı,.. 
tirık edPbılıocf'ktır. KoprtirlPn 
BPvkola 9.30 ,·;1ııuru ile harPkPt 
ol~nacıktır. Birinri gezintinin 
ücretı ., \·e ıkincı ZE"Zintınin ÜC'· 
rrti 10 JirarJır 

1 
Mecit Saner Galaasaray 

Liırıi Müdürü oldu 

Millı f.gitim 'hıdıırluJıi Özrl 
Okullar ttldür 1\hıavıni ~1arıt 

S~n•r'in GAiatasaray Li~e"'i mll· 
dtirliltıinP taYinıne riair e-mır 

B~kanlıktan ı;:elmistir 
tac ıt ~an"r. Arııarıka Rirleıık 

De,·lf~tlPrindı:ıı bırcıık nrttlmPklep 
Ye li.-.eyi ı;:1":1trPk, mPktep irlare
w::i, mlifredat, rPh~Prlık vp tPfliş 
mPvzuları Ü7Prinrle: f PtkiklPrde 
bulunmuş bir maarifçıdir 

Odalar birli(jinin toplant111 

Türkil·"' Ticrtret Odaları. ı:;a. 
na ·i Orl::ı.ları \'P Ticarı:ot Bnrsa11'
rı Birli~i. ~-l T~mm•ızda l~tan· 
bulria bir tnrılantı yaptt,.aktır 

Bu topl~n•ırla nıuht~lıf •~rııırt 
meselell'r ürerinrie gorüauı~cek· 

tir. 

'\l•ırıt rl~~ııırlan ~özlerim ıe· 
rııie kılıır;ık a,·rılrlım. Bııgün · 
kıl h•lil• bil• Murat d>ı o kı· 
dır cııip ki bir ı;adır kurup 
buraıria rın gün nlnın kalabıl
mek ·e dOııyayı unutmak ha· 
nııı çnk tatlı bir rüya gıbı ıö~ 

rfinı!ol. 

HER AY BiR ÇEKiLiŞ 

,------, . 
GE(Ml$TE 

BUGÜN 
Koca RUsrev 

ra anın 
nadaretl 

113 yıl en•I buıun, 2 
Ttmmuı 1331 dı Koca Hu•· 
rtv P.aıa Sı,,rl1am olmuftu. 
Ru rov Pıtı. A1'ıu kol•ler
rtendir, Eıu!rru.,.dı yt>ti•mlı, 
,-aHltkl,.rrte hnlunmuştur. 
J\lnra lııı:'.\·~nında kırtıttlldflr· 

YILDA 

EV 6 
a ittt. Ytniç,.ri ori'~ının Jij: 

vınrlan ~nnra Tunu~tan. ıldı. 

tı bir mlkt•r f•ıl kalıoncu 
nPIPrlrrlnr llh·dlrml1 ve ıe
J~mhk rt mfnp rte briyl"' C'I· 
l.ırm1~1. Dp,·rln p:.di&ıhı 
~ultın hlnd Mahmut bu 
ı.:rralf'tl h"trnmlş, k-11,·uk ve 
kiilAh ~·,.ri"f' fp~ gi~rllmrdnl 
f"mrrtmiJli. HıJ..,rrv Paıı on 
_\il 11rrı'1t,.rHk ,-af'm1s, l'fttl 
awkrri te~ldl,hn l(f"HıJmt"sln· 
dp hbmrtl cln1..ıınmıı~ur. 

JJ,.r ne k11rlar T11n7iml'h 11ay. 
rb·,. nnun 1~m.::ıfunlf11 H~n. f'· 
rtıımı, ltı.f' flr. yrnl fl1dr1err 
fııtr111hlııtr rlf'Ji1rll. Tan71m::tt1n 
11.lnındın flnra Kf'lrı lff'«U 
Pa!a~·ı nrtPdan kaldıMTtak 

lcin cnk ç111ı ... mı•. fık11t '""· 
f')P ın.l~•ıhlttınrl•n J1•u1:.rrt· 

tPn ız.h•dilf'rek Teklrdatını 

(Her 100 Liraya Bir Kura Numarası) 
ve 

600 TALiHLiYE 
Hesaptakj kadar para 

(En Çok 1000 Lira) 

1 5 EYLÜL 
deki PARA ik amiyesıne zlrmok i~in bu haf. 

tanın sonuna kadar ciızd.an alınız. 

(~ Temmuz'a kadar) 

ürtilmüştü. YAP 1 ve KREDİ BANKASI 
Tl'L8ESTCI 

günPş.le beraber kalkar, ve ıe. 
ler hır hı tavı caarılmamı!· 
sa. glinPsle beraber yatırdı. 
BekAret andı içmiştı; bu and . 
ne pi~manlılı ne dt zararsız 
~açamaklara yer bırlilkmayan, 
ınsanın tihnini o bahse ta· 
mı:trnile kapatan bır anddı: de
rinden duyularak iı;ilmı!o;;e bu 

and, in anın batını öyle bir 
kudretle doldururdu ki, onu, 
lfl'hat!ız. karınız Jnt11ın oğ· 
hından tamııımilf' avırırdt. Va. 
zif P•i. \'aktinin o kadar hıiyük 
bir kııı.ınını h~stal;1r fel~ketli. 

Jpr arasında gf'çirmeyf' $l'.f'rPk· 
tirıyorrin ki artık rahiyı neş·e· 
lilPr. rnPs'ııtlar araı;ında hu

l~nmay1 yarlır~ar hAle gE"lmi5. fılua'un rahiple biitün ahhaJl
tı. ad::ırla hı(' kımctp onu yakın •• lığı. aahada.ki ıelfımlaşmalar. 
rlan tanıma1dı. Fakat ha~tıtlar, dan ibaretti: hAlbukı dünlad11 
f'kiını ~aybPdP.nlf'r Ü7f'rtnde en t;n\: taııımak Jsltrii_tt ın~&n 
garıp bır te .irı ,·ardı. ve )'al- oydu ~ rahip te Pımfilu.fa kar 
nız. nnhı~ın ıtıraf~arın1. kf"der· 11 buytik hır il;tl duyardı 
!Prınl riınlflırktn ın anlarla a. Pamfıluı, uzanmış, gözlf'riyl .. 
~ac:ın~aki duv.11r kalkardı : onu cınu takib edıyor bir yandan 
n,·ır a~hırında t~nımış ola"Jar, da, hayatımı \'eni bastan ,., 
artık ılPIP"bet, _ıukrıtn Vfl hay. ~amak elimde olsa. di~·e dÜ$Ü 
ranlık dolu gn1lflrle onu ta· .ntivnrdu 
ldb Prirrlf'rrli. Henli~ yirmi P.· ' 
ki1indp\·rfi; fakat. Atina ,.e nsnın. birisinın omuzun• 
Korf'nt'tf'ki ıi11i işınlPri ida- dürttii~ünli farkettı, Arkada5l 
rııo fl'fiPn rahıp}Pr, kenrli~inİ, rJndan btrı~·di. n~JikanJı, ha~ 
büvflk bir takdir nisanE"si ola- haban grliyor, derli, ve tPkr& 
f-'lc: Brino,;'a yo1Jamı$lardı; tenteye dondü. Pımfilu,. ayağ 
çünkü. E•klepyu•1• habası A kalktı. Y•ıh b•kt!J\in arkasın 
Jıf>llôn hakkındaki hikA ·~de. r:lan yürüyerek ~·11klaıan baha 
Rtino,.'da bulunan türbt ('Ok sını fayg~ ti• beklf'di. 
mUhım bir yf'r tutardı. Pım- !i\imn •hiç tf"dırıin olma,• de 

1 

1ı. ıı:gene '·at ora a. Bf'n 'u 
ıraya ili irim. Seninle konuş

mak ıstiyordum. • 
Pamfılıı:;. Jüzü koşu &ahıısına 

çe\·l'ılı. :rert ~ıtandı. 
Sımo. ettı~inın ucuyla yüzu. 

nli ~ildi, ı11Fa1la knnu~mayaca 

tım oıtlum .. F;1kat ergl:'ç bu 
• mttioeleyı ,göıüımemit l.i11ımdı.• 
K~ndinden emin d,.~ıld1 Bur
nunu ~ildi. Birkac kere Ok Ur· 
<lü. F \'tlhnıın kıvr,mlarını rtü. 
7eltir gıbi ~·tfptı. aE\·et ... y.lni,• 
ı;ibilPrden ~Ozler mırıldanıyor 

ramfihı bır şt~·ltır ıri}·le indi
\lff' bek1h·orrlu. !'-ı"ih~yrt, önre-
1Pn hazırlanmış i'İrİziihlilrHı 
-nre başladı. 

.'\~ini, o~lum. anladıtıma gö 
e srn bu kızla l!\'IPnmek if;ıi 

'lrıun. Jhmm .... • 
Pamfilus. haşını. U'.\'Uyacak 

ıış Eibi, ka\'UŞmU$ knlları ara 
1"a e#dL Oinliyeceıı lu,.um tı1 
ıizlf"rı rtti-=ünerPk ic gfl('irdı. 
Aslında. hır rvtl ·ahut hayır 

iPmPsının kAfi olduğunu , fııtba 
ının kPndı~int kırımı 'ilcaf;ını 

1·eşi1kov mrtrorolnji iı;tıı· 

)·onunun tahminine ırire bu
gun Şf'hrlml1~'" Vf' th·aı ında 
tıı,·a bulutlu JPtPrektir. 
Rii,.gArlıır orta lnn·\eU' dr. 
gi~i1' y4ınh'.rdrn P~errk. !it· 
raklık dertrt":!il fı1lara arta
c11ktır. 

nun e;f'hriml1rle \'f" th·ı· 
nnrla ha\·a mevzii uınak 
halinlfr ya(ışlı ,;Pçmi~tlr. Sı
rakhk dertce .. t en çok 2-t.OO, 
fh aı 17.ıl olınuştur. 

KUCUK HABERlER 
n : '~ ~ OKU, GE~ılsl 
GELiYOR 

1. Or. Tf'rnsı1 Bürosunrtan 
Yunan bahriyesine mrnsup At· 
matalos okul ş:emisi. brrabf'rin
ıif' J, S.T cıkarma .slPmısi olrtutu 
halrl~ 3 -7 TPmmuı tarihlf'ri ara 
•ında limanımızı ııyaret edecek. 
tir 

f'I F.SIZ çnn KL, RA 
!!İl\' A 

\"ıldı7dttki Gliıı:ıl S11natlar A. 
kadrmisıne aıt bin.ının kım;l!'~ız 

cocuklara tah~isi kararlastırıl
mı~tır 

Rın;ı,, hu i P. Ph·erişli hir ~eklP 
ıfr;ıt rrlılrlıktpn Fnııra lıu °'""'" 
ırin bura'"a 50 kim~@si1 cocuk 
alınacaktır 
nt"i v \ rn,A!'i 

Gümrüklerdeki 
Tıkanıklık nasıl 
Önlenecek l 

Tüccarların gümrtıklerdekı 
mallarını ,-idPsinde c~kmemele· 
ri. yeni dıt ticaret kanunu hil· 
kümlPrı çPrÇ~\'e.sinde trzayı mu· 
rıp olmakla berabPr, bıı ameli
ye esnasında gUmrüklerın bu nPı 

\"1 eŞ~ia ıle tıkanıp kalması bürük 
bir türrar grtintlnün şikAvetlert
ne vesile tPskıl edh·ordu. 

İstanbul Ticaret Oda!!iı, hazır· 
ladıj:ı raporda: bu tıkanıklıta 
rnAni olabilmek iı:in müddeti 
grçmiş mallara son olarak bir 
aylık cekme müsaa*'.tesi verilme
sinin uygun olara~ını helıtıtmek
tedir. 

Raporda. nakdi teminat uı:.u. 
lünt dı"' tf'mas f"rlilmış: tl"mdıtler 
içın n:tkdi tPmin::ıtın kaldırılma~ 
.-.ı: kaplıra ve arpa ihrar;ıtı e~na 
ında mutari nlan kf>ntrolün faz

la ıamana ıhtiyacı olması hase
biyle yapılmaması; vapur kaydı· 
nın kalrlırılmatı ,.e ihra<'ılta 3 
saY ıh Ji~te dbviz tahsi~ınden 
harire knmi~·on ödenme~ine mü 
~a:ırle f'rlilmf'~İ hıı usları da mli.
fi:.f~a pdilmektPrtır. 

Belediye gübre fabrikası 

kuruyor 
Krıkmus gıda maddrl,,.rı 

tffflACAT t:ayyan leilerının V! lokantalar. 
Dıin ŞPhrımLrdf!n muhttlif dan atılan )-Pmek artıklarının 

mPmlPkPllrre ~irie-n barsak. Cı"'· J toplatılarak bunlardan gübre i
\'17. )o\tu~11, kppek. tiftık. iç fın- mal erlılmP"'i ht"ledı"etP- kartlr· 
dık, halı. af ·on. k11zu dl'."rlcı, ı· la~tırılmı tır. Hu<..u&i t~~ısata ıh· 
l'"k rlOküntiio:.ti, yumurta ve fa·, tiy;ıç .=~st rPn bu tarz iübrP. İ· 
~ulyanın lhrıtc kl\-mf'tlt-ri tutarı · malı ıcın ı:ehrın uzak bır l .. rın-
f;fiO 42-'l lıra.r\ır. de hır ~i.ıbre fabrık;ı~ı. kurul.:ı. 
'1\ jALJ.t-:\11.FR ff.'1t\-E. caktır. Fa'ırikanın in,ası ve do. 
Tİ:"iİ'\' C.FTtl.EPt ner F.f'l'nı:ı. ·psi iı:in 200 bin lıra· 

I;tanbııl r.tııallimlf'r CemivPti lık hir tah~isat it rılmıstır. 
t:ıı,.afınô::ın t'~retm~'l'erın yurt A ·rıra sehrın muhtrlif ·er le· 
iC'i ı:;Pzintılerine h~~l::ınmı$lır. rınf' ~ııırpilm'ş nl.:ın kemik fiııopr,-

Bu seneki pro2r.:ım ;:;~r,.gınce ı~rı da bu fabrika~·a n~k!Pdıle
ıiçünrti gezi ~ Temmul Cıımar· cPkt•r 
l">ı ııunıı Yılovoya. dnrdtinrJ S. Kafka dcığ'ın ihraç 
~rn ne 14 Temmııııia Bur"' a kcırarı baxvldv 
ylilpıl ·raktır Bur~a ,;:eııı.;,i d.Ort 
gün afirei:'ektir fc.t::ınhı_ıl D.P il knngrf'cınrle 
J\ \li.1Rf'I1 \R OERNEGt j ha11 ithıımJ:.rıia h11hınan Be' kn1 
Tf'PJ,ASTl~l ilcrc:ı ıkinci b;ı,J.;11nı \E' F.Phir 

i·t:;ınhııl B.:ıkırcıl~r Df'rne~ı 1 mPrliı::i ü'"P"i ~Plih11ttin K11fkas
r1un ııınumi knngresıni y;ıpmı1

1
1a~ ıı~rtirtP hıı .. ıır.ıl'lıık 'arattı 

1 
\·e bakır ıana ıının 1nkı5afı h.:1;,_.. tı ırin ıl irl.JrP kurulu tarilfııırlın 
kınıia yrni kararlar alarak Yf'ni-ı h~'"fİ\'Pt rli\'~nına \•Prllmi, \·e 

1 dl!n ıdare hE'~·ptı ";P ımırııifl' hı$- part:rlf' ihraı; prJılmi•ti. 
k~nlı~a .\hnıE't Rama1;ınrı.;:ırlları. j ,.\nc<'k ö·•.,-pnrJ•:irnirP ı:ı:nre K~f 

1 jzalıkları da SeJ!hattin Alo~lu. kasda#'·ın durnmı•nıı t"lkık ertPn 
\lurtaıa Tunıdan. llayri Tonı(ll. J iPf'IPl kurul, İ•t~nhul h:ıvsj ·et 

! hi""" .Ak.:a '. tbrahım Atalllv \'e .iv11n1n11ı , ""dl 1 thrat" k~r;:ırını 
Eitat Ka•abn~lu •ı; lm•tle.•·dır., ba11 nokt?lırrt~n hnrn-ııı·tıır. 
\IP.\·cı.ıriıın ıttıfakıvı,. Satıh Kara- Kafkasda! tekr:tr rtınl~nPC:Fk 
r:aovalı umuml kltıplığe secil· Hr 

1 mi '" Crrrnlırn·tJ hastan<'•inda 
n .\ R ı T \ff'.7.EOEKİ 
çonKT.AR yeni iki f"rvi~ inşa 

narül~r~rf'rl,.ki ılkokuldit rıku edilocek 
yan nrırm.11 kım p:ız cncııkl;ınn 
bur.arlan altnarı.l< baı::~a rokıı1lara r'rr,..1lıf'.153 lı~ct~ııeı::lnrlP lıır, 
\'tırılm,. ı kararlaştırılmı;tır. 1 ir,.ıııı1 ,.il bir rtııo k1ıl3k klıtıi"'• 

Ayrıca bu dunımriı olan ı;n. hiıı •ı::ı ln~a prlı\,.,.,.ktır Şimrlikı 
rul..Jar lcin de Yak&C'lk ,-e Ktl· ı ı.~1ıi .. Sf.!(~·f't '17 h-1~1a kııhııl Prifl!
r;lİk\•alıda ÜÇ Jla~·onun 1nŞ3Sl tt"· ı.,flPn }\11 .,an·j,lPr ''f'ni kliniklf'r 
kar.,.ür etmiştir ın~'J Pri 1 lıi1l'l'i t~kcHrflp Yı:tbık m,.,. 
8ARR\R05 A!\ITl 1"1tl~r1nı rliirt miotllıı• C'ı\.-ıtr::ıhilr 
ı. ·' "\1 hAKİ ~ \H \ ,.,.kl•rrJir. fnr;1ııtın ihalPt::i bu ıy 

B!~ikta şi~kplesi ile Barbaroı: ~ frinrl• , ",,,hır~ktır. 
'nıtı arasındaki trıprak sahanın 
h•lon olarak yapılm•sı kar>rlaı· ,~-TAKVİM-) 
tırılmıFtır. BeledJ•·ı- bura~ını ya· 
kır.rla ıhale rriPf'ektır. 

Pamuk ipli§i kara bar5aya 

dü,ıü 
lsl•nbul 1 (n HA) - Pımıık 

2 TF:ll'll' Z 1952 
Ç.\l!S 1 '111 \ 

,n 1 - r.rs 31 - mzrn ss 
Rl"'ll g~g - H\ZtRAS rn 
HiCRi 1371 - ŞE\ \'AL 9 

iplııl fi).Jtları pakPt ba~ll'IA YC• ı::. \B \H 
••~•u F.zı•t 
0431 OR.46 
12. lR 04.33 
16.18 0834 
19.40 12.00 
21.47 02.02 

nidtın 4 5 lıra )'İllrı-t"IPrpk 3~ li. 
raya cıkmıştır. Ct.i durum hii 
hassı kUı;ük im;ı,llitçıları mu~kü 
IAt ;cindP hırakmaktadır. '{il!'\ 

men,ucatta göriilen fıyat dtl,ıik· 
iüP:Une ra~mrn parrııık iph~i fi. 
yatlarının ~·iik'-Plmf"si kı1r;1horc;ıt. 

cıların kOtü niyrtlPrinin hir t!i.l":

ri rılar:ık kahııl PdilmPkfedır 

1 1 

Hi 

bilıyornu. 

OGI.E 
İKİNDİ 
.. KSAM 
YATSI 
l\IS \K 

Gtıulr•1'11f 

.. ... ~t .... ,,..,.. 

•• .. 
02.U 06.30 

milo kı11arla dolu, hep'>ini d"' 
nrz•h ailP yu\·asına kabul ede 
me~ iz a. Emin ol h~rhılrle Kri· 
:zıııı de- onun ergı;oç kendt!!ii ,i!ıbı 

bir istf~rea yahut da hır hizmet 
çi olitcığını bılıyordu .. 

. 
iyi niyet 
<<İyi ni~·et. muvaff&ktyetin 

. ,-arı~ıdır• dPrler. 
J~·i niyete dair iki yen.I ör· 

nek: 
1 - Dün) a GUzPJllk Kra· 

liçtligintt APfilfl'n Fın ıUıelf· 
ne df'Jrt fPneHk film ko1'\tra· 
tı teklif •diliyor. Fak•t K!"l· 
Jfçe tertdrh.ıt ttfi)"or. Zira 
onun İ)'İ bir ni'.'·eti vardır; 

Tahsilini tamamlamak. GPne 
hunun J('inrlJr ki •Tahsilimi 
tamamlam:1ga mu~aade edl"r· 
lene• mukııveleyi imzala· 
rım" diyor. 

2 - rhir Tb·afrn"'u için 
t,tanbul Beledile5l taraftn· 
d11n nınkavrleye hağlanan 
\'h:ınah rrjfcör İ!iif11nbula 
geldi. Şehir Ti)· atrolarımıı 
için muteh!J.ıı.!ll;ı!i bir r0 ti'-İ'i· 

rtin lüzumunu bu :ı;ufrınl:trda 

daima miidaf:ta tHi,ı!im iı;Jn 1 
bu işin niha~et hallf"fiihniş 
olma-.nı da memnunileUe 
ka,·dederim. 

Rejiı:;ör 1'telnecke rıhhnıa 

ı;ıkar çıkm•t kttn'li!iini ka1"$I· 
!amala grl•nlere türkçe bir· 
kaç kPlinıe ıulylrmi • 7tra 
on.nn i ; bir niyeti \·ardır: 
Çalışacagı Sehir Tiyatrolan· 
mızrlııı ~an~tkirlanmızJa bas· 
ka füanlarla degll türkçeyl• 
a111:ı~m.ak. \'e bunun içindir 
ki d•ha v•purda türkçe öiı· 

ret1tllt"ğ• b"~'~"'''· 
iri ni'.\·et11 Odn'.\·a G1J1•11lk 

Kralice~inin hayatta, reJJsor 
,,.,ınecke"nln Şf'hir Tiyııtro

J;1rım17f'la_ muvaffak olııcRk· 
lann,. lnanı.bitlrb, 

VER ft r.t .AHIM YER! 
Tt1nm Balutn1n1n ,._.rdlti 

mı1IUmah1. fı2,'lirr me1'11ttkf'tin 
her tı.r1tlın~a. tııl'h!§ıtl duru
mu tok b hffr vp .(ent-1ı: kry
fiyPI, ırrr%: kemi. ·,.t bi!lln. 
mından geçen ıeneden fark· 
Jılfır, 

Rir giin en·ef dr gan~te
lerrle ı u h~hrrl okumu~turn; 
femlPkf'fimbde l~~g yılın · 

rl;ıı z.nnn drn fhar .. t obın 

trakfi)r ı::tvıcı lfl52 yıhndı 
28.0110 t hu1n1.11şt11r. 

Tr3ktrir rlraJtftr. ,.f'nl kul · 
1::tnı1:u1 hfr Alrt df'f;llri'ir. Fa· 
kat tıl nrta'.\"A cıkhtı güııd,."· 
h.-rl mf'tttlPlc:etlmbe '.\'lllnu: 
2.rton h·1tldôr tirme,inp kar· 
ıh~. bu ~ '1 ~rın dnrt '""e 

lçirtrlf' 1.t m1di arhnt$hr. 
l\t11ho;;uJ dıtrtıttııımıın1n rnem 

nuniyrt v~r;.t~n İ'.\·il1Jinde, 
frttkfrır 111v1!1nn, hirtlenhlre 
~rt1t1~1;1nın t,.Jlrinl fırmrk 

lanh olmau gPrektir. 
!\fpmlPL•f1" k1t1knn1,:,,11 J(n,· 

hnıun , lcfl. liintln kıtlJonm:t~ı 

rl;. 7ft-ıt:tltn kı-11onl't'l11•1nı hat 
h nldn~ııru• ı:~rf' , }t~vn·h hir 
'.\·nlrlı ilerilenıektP ir demek 
tir. 

JU ~ER~fz ı;lnlş 
ı;:rt,\f'flrr RirUtintn An1r~ . 

ra hu~·ük e1('.l•i l,•vrh:Pf, dfft
lomatik k:tlrlr1,.~ uym,.yıfl 

hlr rlc:Hrlp, '.\'ilnl hilktirn"tl· 
nıhl h~brrdJtr dıthl f'tmptff'Tt 
;7.tni o1:trıtk mrmleketinr git· 
mis. 

~o,·yrtfer Rir1t4indf' hJnçi 
l!iah::uta olun'a olsun ~imin 
harrketi mPYtut kıddeJ,.re 

nyın·or ki hlr hü:yük rlçl 
diplomatik k1tJdt"1Pre uyıun! 

Sadun G Savcı 
n . KrLh1E11 E 

Şehrimlıe 1140 turilt ı•I· 
miı ... 

Araba kıc: rarı bırakhlar. 
ondan. haber:' ••• 

TATLlSERT 

t ~UMRti HA7.NEDAR I __ 

1 
ıle 
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la.yamaz. Bilnıtz ki biıım kadın 
lanmız ıon rlPrecPde b;ı::it \'! 

leknasak hir hı:.·1t &ürerler. 
Androslu ıle \'P tepedeki evde 
oturan o garip ın,ınlarla bır 
arıda &f'çirrllgı ha'.\·at ht"rhalde 
bir ha,·Ji ara)ipti. Riıimle hed. 

baht olacaktır. Bü+.ün gün an 
nenin ııddına .titmP.~e bile. da 
ha ft>nası , neı'ıı.siz, ı;omudkan 

olı<'.ııktır. Pamfilus. imk1nı ·ok 
hirbirlrrine ısınıııbi1•inlP.r Çıft. 
tııimi1.rle bir Ahenktı.i7lik ya. 
ratmaktansı. ona 11tmdilik ıA 
lim dı\•ranıp kenrtı halin• bı
rakmak daha hRyırlı olur.• 

•Ü!!itune \'armak ıstPmem b i 
yi ktitliden k"'ndın a' ırd erle
bılerPk ya tasın. Ama, ~ö,·le 

bır kaç dakikalık t,ma~ ttmrk 
i!tırorum hu mPı::ele P. İşın ö. 
btir J'ıP,linı.i cie aı:ıkça ortaya 
ı:;prf"yım. if>nrı sen düşün üstün 
dt>. Olur mıı'J• 

Sirno .su!litU O~lunun ba~ını Aklınrla ha11rlam1~ nldu2ll 
)&lnız arkad~n gOreoıi!yorrhı, 1-/lılPri bır ara unııtıır ıı:ıhı ol
fakat yli:dıııdtıki, haftalardır du ·~a da. hPmPn kfln-iını top. 
çrkmf:'k .,..,runda klllrlıkları o la ·ıp a:ene d!vam etti. 
ı.ahitlP,tn b'"rlb?ht ifarlr 'İ, iö.· tHa,·di diyrlım, annf'nl• k!z 
mrden de taCia\·vur f'deblli ·or- karde~in z;ımanbı ona ı~ındılar, 
du. Rır krre rlaha Öksürüp g~- onu ~çT,.rınr a1dJ1ar: fakat bu 
ne itfa girişti. sefe-r dP arta.l'.faki riığer kadınla· 

fF.\'Pt,-..dedi Pamtilu!I 
•Ilır kere. şuracını ba;ından 

kahul etn1eliyız ki kızla e\·lrn 
mf'lk ıcin hıç bir mecburıyet ıl
tınria de#il ın. Ben .!,ırı.m·ı in 
celedırn. Bu k11 Yunan vatı:tn. 

dafı dP~il. Anlanı:ıma ~i"lre gnı 
den ııaklanarak yetistirilmiş. 
Kıızis. belli ki, kız kenrli yolu 
na ,.;ı,pmacın dh P ;:.avrPt rtm iı: 

fakat ne de olsa ale!A,fe hır 

rakk;ı,fi:f'dir. Yok, do~rusıı ya, 
mazbut. lerbi\'tli hir kız. Rı1im 
.\rgnmuzd11n hic &Pri k~lır t.:ı· 
rafı ynk .rihi 2ortinti\'rır. Fakat , 
~imrliki durumdan d1ha iyıo:.in: 
z~tf'n hrklıvrme1rli o .. Dlin,·a , 
C.lLc:rrrıım 2ibi, daha nire hnv 
1!! hoı, fakat yanlıı yola düc: 

.şunh~~iz şimdi ,.,n kendinı rJn hakırttamır tavırları ona 
ona, ,.,.rılmiş hir ıôz.le batlı ıa '>ii' .in hııYatı hoyı1:1ra hir PZI· 

yıyorsıın; amıt dü~ün kı. Pam )'·et olarak. Rız erk@klPr, ins;:1n 
fılu~. bu, h111Pri, hrle annf'ni tar arasında pek öyle fark iÖ· 
hiç lır.saha katmsıtian \·erilmi~ 7"lmryiz ama otlum. kaıiıntar. 
bir ~n1rllir . F:ğer kHla mııtlşık;;:t kafallırındııı fatlı:ı. hir mf'Şi~IP 
e\·lrnmPk ıı::•pr\en, a"nen de otm::.ı:iıtnHiıın mıdır. hPr nı"'rlf'n 
kız karrir ' n de onunla PllP•in !ile h:IP, karlınlar, kiıı:iimsf"~eb\. 

tlrn grlditi kadııır l\f getinmP IPCPk, t 'iskıl edehil,.cPk biri~ 
~,. ç;l11şa~::tkl;ırdır. nı·ası mı· ni bıılr!.ular ıııı hııya§ı tıPvinir· 

lılrn~ Ama, hu rınlarrtan prık !er. Hoslctrınıı gid•r G!ıs.eryum 
rnk ;•y i~lrmPk olur RU·rsın Yunan ,·atanrl!•t de~il. A.hla~a 
fldt:ini dP. Bu kıt, hır kPre, da bır itrrr.a ıdi. 
adamız ;:ırt8hının h::ı.ş ~ar+ nı an (0f'\:amı '·ır• 

HP\'f't haekanı 1\hınfoı; 0-ran~nv 
ı::IUn t>~lrrfPn ırınra Kıtmhiynrla 
Ranka müdilrlP-ri. ·1f' ıörüc;,.rek 
rtıı ti~ır•t rttiimffı.ı ı:ı1Ak~ı1Ar e
rlfln m•s•l'l'r Or•rlnde izahlar 
da bulunmuıtur .......................................... __ ...................................................................... -~ ..... --~~--~~~~~~~~----
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Komünistlerinin 
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1 ~~~e~a~ı0::e~:i1::iye l ~~~~lq g ~ ~,f l~ ,Ş~~~1eJlDt 
k 

. . . Açılan dava 
omunıst ............ ft 

Llilebur~az 1 :--- Lüleburgaz 

Yazan: E. T. lıücumu püskürtüldü 
* l'Jı\trdakl kahine buhranı 

rran~~a. Pina~ kabine~hıin 1 del·am etmektedir. 
k'Jmıınıstle:re kartt ~irtdPtli * Knrede bir k111T1unio;;t la· 

tedltirler ılmaıı i.ızt'rın~ hrı ııımııu pu'iknrtnlmıi~tıır. 
~nnfe-de~il."YD!1u umuıni Jt?e\· e~. fir\ttrth :raız:mıırlar dol:ı· 
!'ı ,.l'rmı11 fakat ior;çilP.rin buluk '.\l'l;I ·le harrk.lltn •n·aıla· 

Amiral Libby, komünistler yalnız 
kuvvetten anlarlar, dedi 

1-i.r kısmı ~u emre ltailt etmrı°nfı· 1 dığı bildirilnıektPdir. 
t., Rıı '~.~''.'t knmıı.nh;t p 3rtic.i- ı * )l,.~·kuf bııllll'ilD komıi.· Stt-tıl <Kore), 1 - Takribrn 750 kie;ihk bır kuvYetten mute· 
~in. mflkunı çok ıırsmı"hr. Par· ni.st rarti~i haskan1ann· ~ekkil bir komünist taburu dun ak~am, müttetiklerın dogu Ko-
h. 11...aı:Hl\.:.llerr, fif'l'i ·aJiıtıPre dan Jarqueı Duclos'un redekı mi!:' ·zilerıne hi.ıcum Etmiştir. 
Cı.t!!!huriyctc1 Balk Jlırekrtı~: ıerbest hırakılmasına kı· Kırık l\alhler Sırtlarındrı vuku bulan bu hücum ?ohitte:fik 
h~ .. , ur::ıırak hir f"a..;bl 111"'-·htan ' rar l'f'rilmiJtir. · ku,..,·etleri far;:ıfındı:ın püskürtülmıiştür 
ha•~·ı hl J'k k ., * Birlrıik Amerika Dı ıı-
. ·· • . r 1 

' urutmaı.ını teklif Bu \_·eni hücum b::ıtı cephPı;indeki çok şıddetli saYa§ların hı· 
~tmıEt,r, leri Bakanı A\·nı;,turyadan 

TtkHf İklrı,.ı nun.~·a. Harbin. 1 a,-rılarak Bttıil~·a~·a ha· zını bır ni!het dahilinde azaltmıştır 
ı!•n •onrakl d ı rekrt rtmf,.tir Brıtı cerıhr.sinde şiddetli ya,g:murlar da ya,maktadır. 
rı •mek df"mtkttr. Harıı hiUfk. ___ !'ılutareke mUz::ıkerelerinde Birle§mi& "t.lılletlerın baştemsıl· :1-· - nrt.u anla~ma)ı ·e· ı=-======~=='.::=~ 
t!n ıtthra hu tltırt parti blrlt .. cılerinden oluo halen bu Yazifesinden ayrılmakta bulunan Amı· 
l!'Jı. mıl~trr•k hir htikiımet kur- Kral Talla! ral R. E. J,ıhhy bugiın Tokyoda iaz•tecilere \·erdıği bır d•meçte: 
mu fı~. Bir murht"fler hu hiıkiı· ~- Komünistler ancak Ye )·alnıı a~k~rı bakımdan i ·ice hır-
~~t iı başıntıa lqtlrlı Fakat ko ·ı k d , 'd palandıktan ı;onra Korede rıes edect'klerdir.• demıE;tir . 
nlfinhtı~rfn, kcntlil .. rİntn dP. ita: $ en erıye e Amiral Lıhbr bu itibarla, s.::ıh1;~n mütareke müzakerelerin· 
htı oldukları hulltımrU ırı)·ıf du· 4.~odıJfu .ı.;4.," den derhal bir &onur; heklemedigini sOylemi, ve şunları ill\·e 
~•JrnH!k trin ç~h,tıklan, İr'fll'f.l 
bfr baltal11mll yaptıkları anlac.ı. İ•kenderil c, 1 - Şerea vapu- etmiştir: 
hrı,.~ birlik lı!l"'lılrhı, uzun mud· ru ile İskenderi ·ede bulunmakta ,_ Komünistler fımdiki halde mütareke yapmak istemi· 
det uc pııırtl, ·ani Rarlik•lll'r Sos olan Ürdün Kralı Tallal gemide yarlar. Bunun ıebebi gayet basittir. Kafi derecede bırpalinmı
~·11J1:tlf"r. Cumhurh·tt('l Halk• Ha ,\rap Bır~i Gen!l Sekreteri Az~ yorlar. Onlar )"alnız ku~·etten anlarlar Komtinir.tlerı diı cök· 
r~kcti hüknmrti idare tttl • zam Paşayı kabul etmiş ve ken- ti.ırecek cinsten ye,çane hareket. anladıkları dil, aeçen hafta yer 

crın zamıtnl::ırrta Eo yıl~tlrr dısı ile w:un bir m\1ddet iörüş- alan çe~ittcn bomhardımanlardır.• ., 
~ıik~~•Hpn ç11ldltfll,.r, f~kıt di- mu Ur. 
trr ı~.ı r:ırtinl" kurrlut;ıt kabtne. Kral Ta.Uıl, müteakiben e!ıki 
~·· !lrdım ettiler. Bu suretle. Suriye Cumhurbaşkanı Ukrü El Jacques Duclos 
·:·~d1ı hırhır meııılh·el ,.üklPn· Kuv\·etllyl kabul etmi5tır. 
1"•d'"· h;•kiımet u1;rlnd.e tesir Hiıkümdar, Mımdakı haliha- Serbe'f 
3·~p1yorlırdı. Bu ,·ariyet Ulun zır kab:ne durumu hakkında ilgi. ~ 
&ürm rtt b lilerden ma~Qmat almış ve ııh-
bı e • i.rbirlni takip eden ka· hatını·n yerınde old""unu 8 k ld .ne}prft~n ~nnra Pin . 1 b ... ., \·e 1 ra 1 1 
na ı;eldl, Fin" m 1 d~i 1 ~· n;emleketine l\'detuıden mem-
takil blr mf'bUsh~ e 8 . '.f mbl • ııtınlı.•k duyduğunu söylemiştir. J.1•11<i11ı,.4 ,.,.,. •• 
fl.hoı:n·etln ıı b r. "

1
1 e r 1 Ba,bakan Tt'\·rik J:biılhuda Pa· Faris, 1 - Fransanın 1 numa· 

• •tını R'.f" Mf'Sf U· . ır d k 
zerine Eio,ıalio;;tJer kahinr. al""'·· sa ıst a e eC'e . rılı komüntstı JacC1ues Duclos'u'1 
hinde \iılyet alrlılır. Fakat hıı· AmTan 1 (AP.) .- . .fsnçre- durumunu ıncrliyen bir yük,.k 
"!'!l mıı'k:thı} nıUstaklller \"P, ('lft. rlen d?nmekte olan Ü~dun Kralı jUri heyctı, kızıl meb'usun der· 
çiler ~atıinp'·e itimat re'i , ... rrli· Tali~! ın perşembe gun.~, .. baş- hal tahli ·e edilmesi ~erckti~ini 
ler. Pıtt1'y kabınPsi Radikalletiıı, kentıne \·a~dı~~ ~aman, Urd_un ~~ lcararla,ıırmışur. \'üisf'k jilri ka 
c.umburi~ '"ltl Halk Rareketçi1c rlhlnde e ı gorulmemıs brr to· rarında su nokta beli:otilmiştir: 
tın 'e muı.takillerJe çiftçileri~ renle k;ırsılanaca~ı _;:ınla~ılma~· Komünı~tler tarafından 28 Ma
r~'·I ile me,·kiinl muh.-fııa rıti· tadır. Amman beledıyE>sl :t"htr yısta General Rid~,·ay alevhin-
Y!lr, kapılarınd:ı bUyük zafer t11kları <le rapıian gö•tcriler .sırastnda 

R;ı:dikallt"rle CumhuriYettt k~rdu~maktadır. Ba$kflntteki bü Duclos. devletın iç emniyetine 
BıJk Har~kt'tine mensup m~bcs. tun hınalar havrakları~. dona- kar~ı komplo kurma!< suçu ÜZf"· 

lırd&tl bir kı mı hu ,·aıheti pek nacaktır. Kral R~} ıııt lımanın· rinde yak:tl~nmamı~tır. Fra.n~rı 
hl kını1<1m•ma'·t d · K , rla İtalyan Esperıa \'apurundan ltılli '.\{eclı!'ıınn bir iz::ıı;ı 51fatiY 

~ " a ır. nm·•· . d·•ı 1 . n!!f1er b1ı t,.ma .. ,~ 1 111 .1 ın hı; ıaman reı;m ve sı:ayrı res. le teşrii dokunulmazlık imti\'azı-
~u "en ' '"" l li dilnl" h ti t f d . tdere-k Pinay't faşist tema,·üllu m r u eye er ara ın an' na sahiptir. Bır mebus anc3k ve 

olmaktı ı'tham dl 1 ·"" karıılanıcaktır. · yalnız Pn a""ır bir suç i1:lerken . t ''Of ar \"e Af'n• o· { b d d J . ' a 'il 
distn'° kar 1 hir bİrllk kurulma i.leır tara tan . ura a 0 a- ·!uç üstil ~aka!andığı takdirde te\" 
ıını isth~rlar F k b 1 san rt\'a et!Pre zore. Başbakanı kif edilir. 
taluk!m . · • at u •1•11• Te\'fik EbulhUda Paşa toreni 
il P!nıyk~a '~;t:~;..~~kti ene- milt•akip •sıhhi ıebepler• dola- Avrupa'da ıiddetli sıcak· 

Yunusta 
Çarpışma;ar 
Tekrar alevlendi 
Tunw, 1 (Anka) - Buıün 

Tunusta çarpıışmalar tekrar alev 
lenmiştir. Polıs de\Tiyeleri ile 
milliyetçiler arasında tabanca. 
hafif makineli '" el bomhalaril• 
çarpı~malar cereyan etmiş, iki 
taraftan da ölen \"t yaralananlar 
olmuştur. 

Truman Amerika'da kira· 

ların kontrol müddetini 

uzattı 

Va~ington. 1 C A.A.) - Başkan 
Trum::tn, fıyat. ücret. ve kiralar 
literindeki knntrollPri 30.4.1953 
tarihine kait::ı.r uzatan kanunJ 
dun ım1a etmi~tir. Bu kanun ay 
nı zamanda iptidai maddP. tah~i 
ııyle trrcth !Iİ~temlı11rini de hır 
,·ıl müddetle u:ratmaktadır. 

Fransa turu bisiklet yarı ~ı 
ı, hı -' "'• ır. Sarıı)en yıstyle i!!hfa. edecektır. Bazı 
urtın ıdında bulunduğu müdd•t mahfili~. bu ı,,t>ıa netice;ınde lar devam ediyor Metz, 30 ( \.P,J - Butiln Fran 
eld~ ~ •Mlı le 1ktı.adl uhada hilkuınetuı ~'iıetinde bir d•- • sa turoı bı"klet • anıının Belçl-
lı: •ttlll nıu\affllk)lttler hıl- ı ıklik olmıyacağıoda ı;rar ti· Londra. 1 (, af•nl - Avrupa- ~~da ) .ı, ı•h•ınd•n !\'amur'• ka 
Ha k,ndldnı çok ı"'·dinnl,tlr. mek•edir da ~iddetli_ sıcaklar d~\·am et- dar cılan k!smını İtAlya.n bısık:let 
•Ikın tuttutu bir af'.!amı parti · ' mektedir. lnhılterede, Batı Al. çisi Fio,.ttn1n :a.ıaıni kın:anmıştır. 

~:~•\·e?"f'Jeri Je iı haıından u. 1 t<United States» yolcu manyada, Fran.ı.ada, Belcikada, '.\tagnı. Fran~ız bif.;klPtçı~i ~ı!'l 
l&~lrmak, Fran ı gihl bir tsı dPrecesi 31 ı .:e~mekte ,.e bır · lo Lauredi'den sarı süf!'teri almı~ 

~~"' 1 •hU• lmkAn.ızdır, Bunun gemisi yarın Atlanti§e çok yerlerde de r•niJnlar ~ık- t • 
~ knmünlstl•>in tr1<Hf1•rlnln a•tlacak maktadır. ••••••••••••• 

r--t .. !'~]ı kala,.ağı muhakkak ıa· :w Tutum B::ınka ı'nın 
~ı?ı~')t, 1 ~eYrork. 30 (.~.P.) - İngiliz. Bebekte Yalı Boyunda ~luhte· 
Kad ·s:: . , , ı le•ın muazzam yolcu gemıın V E F A T ~em Koruluk içinde 

e, uvarısı Bay Tahır Queen Elızabeth· bu;ıin rıhtı- Merhum Dr. Yarbay Ali Be-
Candafa açık le kk" ma yaklaşırken, Amerikanın en yin eşı, ~luhabere Yarbay Adıl 

ıe ur . yeni yolcu ~emisi •linited Sta- Cevi~ın. Topçu Albayı Elgtin'iln. 
b H_ao;ta annem ,.e sengemle tes• in yanından geçmiş \·e onu Türkiye Anıtlar Dernes;:i İstan
g~~ıkle, lstaııbuldan 29 ıars' bandırasını ındırip kaldırarak bul ıııbesi mürakıplmndan Be
d tarıhinde hareket eden Ka- •elAmlamııtır rtia Kıpçagın anneleri. Zongul
Heı vapucile llPtı ''11 ! tan bul- • Unitrd Stat es• ilk seferini dak )lilletrrkili Cemal Kıpça-
Yaa;:~ Yl)Jrııluğu esna,ında, ıe- peııembe güni.ı ,·apacaktır. ~ın kasınyaldesi. 

tın en Jyı J" ··t'ar altında •Queen Eli?iihethe in kuman. 
~~r: ·a.n,. etm~•lni trmı~. maksa- lanı. George CO\·e,. gemısinin At- BA \'AN BAHRiYE ÇEViK 
Jht. bu i.ln ) olculara gostertıen lantıği 18-23 hazır an tanhlerın- \'efat etmiştir. Cenaıe namazı 
ı:er '!tam •• ~ezaketten dolayı a. aıarken 34 mil yapmış olduğu 2.7.952 bugünkü çarşamba gıi-
tiı.- e kendı~ıne ve gerek•e bil· \·olundakt habPrleri \'tıla lamı,· nü ö~.te namazını müteakip Fın-
"" pers ı · • • bir bor one_ ~ alenen teı;ekkilrU ve normal tarıfeyı tutmak için dıklı Molla Celebi <'amiJnde kı· 

t bılır m. rı;üratll !eyretmlş olduğunu açık- hnatak ve Zincirlikuyu rnezar-
R,ıına ,·asiJ,·ırUs ·amı tır lıf:ınıt defnrdilecektiM 

SÜTUNLAR ~ma:ıguro@~ 
Al<ŞAM 

Tt:RKİYE n: n:sAsls
TA!'\LA \TGOSLA\'YA 
ARASl!'\'DA İTTlrAK 
HABERLI:Rt 

• ."tmettin Sadık uı; Balkan 
~e~-I~tt ar_atıı.n~ı .menfaat bir· 
ıuıuı ıhısı ışbırlijl ha,·ı!ll· 

n~ .kendiHtinden llrattı&ınl 
IOylu a 

1 

APARTMAN 
DAİRESİ 

, .. 
ZENGiN PARA 
i KRAM İYELERİ 

•• 
31 TEMMUZ ·KEŞIDESI 

ıcıs 

5 TEMMUZ 
oaıeye kadar 

. 
100 LIRALIK 

Bir Hesap açtırınız. 

Belediye reisi Omer Lıitfinin 
beledjy~ meclisi azasından Fer· 
zullah Çarıkçı 'yı, reyın i kendi 
aleyhine kullanmamasını temin 
maksadiyle dôvmesi ve öhimle 
tehdit etmesi üzerine açılan da· 
vaya bugün Lüleburgaz: ceza 
mahkemesinde de,·am olunmuş
tur. 

Celse açıldı~ı zanıan tıbbı art
llden rapor ;;elmediği göruldti. 
Bunun üzerine Feyr.ullah Çarık· 
çının a\1Jkatı Burhan Apaydın 
!ÖZ alarak ezcümle ~unları söy
ledi: 

•- Bu davada Feyzullah Ça
rıkçıya indirilen tokat. hakikat
te demokrasiye ve Lüleburgaz 
halkına indirilmiştir. Bu sebep· 
ten meşhut suçlar kanunu ı:e
regince !anıtın mahkemede ha 
ıır bulundurulmasını talep ede
rım.• Sanık avukatları mahke
mede bir hldise çıkmasının ba
his mevzuu oldu~unu ileri sü
rerek a\."Ukatın teklifınin redde
dilmesini istedıler. Avukat Bur
han Apaydın, refk1rı umumi· 
yenin hakkındaki fikrinden e
min ise Belediye reisi hiç te
kinmeden ve alnı açık olarak he 
pimiıin kah\·e gibi girdiğimiı 
bu yerde gelır ve hesap verir.• 
Duruşma adli tıbbın raporu 

gelmesi iı;in temmuıa bırakıl
mıştır. 

Eski Muharipler 
Kongresi için 
Gelenler 
4 temmuz cuma günü şehri

mizde toplanacak olan ~lıll•t
lerarası eski Muharıpler Fede
ras~·onu konferansına lştirAk f't 
mek üzere Federa"'yon başkanı 
M. Albert Morel, ı:enel sekrete
ri Elliot Newcomb , .• harp ma
h"ıllerine takma uzuvları alıştır
ma servisi başkanı Fin11ndıyalı 
Kurt Gan,son dün akşam IR.~O 
da Fransız uçağı ile şehrimİ?P 
gelmişlerdir. KenrlilPrini Tiirki· 

Nlşantaşı Kıı Ent1titüiilnden bu yıl mrrun olanlann dlploma1an diin okul binasında yapılan b!r 
törenle kendilerine verllmiıtir. Re!ıiim diploma tortnini ıöstPrmektedir. 

Denlı Harp Okulu ö*rtnrih•rl R arbaro~ hf' ·kflli öniinrlf'I yapıl;tn törtnrlf'n 5onra aynlır\ırn 

~~b:~~
0

~k~:~i~~:k~··:':i ~~~~~ .:ıyur, ekonomı"k gı"dı"<fe kumar
1 

c. H. P. Meclisi 
me-naup1arı karşıla:-011 1 tlı, fe " -f 
derasyon bafkanı Alhert ;ı,fıJrPI T 1 
Franm Harp ~lalülleri azrn ve d d" 1 op anıyor 
Rouen BPIPdiye meclisi az~c;ın· pay 1 var 1 r ıyor 
dandır. 1914 • ıa cihan h.r~ın r Ankara. ı ıHu•usi) - C. H. 
de subay olarak bulunmu~. _ ___ P. mecli~ı hu ayın 26 sındı top· 
harpten sonra, harp malulleri «D. P. lehinde yazanlara 0 kadar cok para dag" ı Ianacaktır. Bıı ıçtınıada rır+ıom 
meselesiyle yakından meş~l ol :ı para ve mall.trın :'l ıstir'ia.d.' hak· 
mu~. bu volda tö•t<rdi~i rarar- tıyor ki, onun/,, işbirliği yapmak, muhnlil/er için lkm~aki kanun lb'ha ·nın ı;örü· 
lıklardan doları Franc11n1n en k d h I / k I' I' şulmes muhtemeldır 
"ük•ek a•kerl niıanını •lmıı"r. hal nazarın a, şüp e i O mnğa Ô ı ge ıyor.» ' 

GP-nel sekreter E1liot .·!\\'· 'ff•ttUf ""'.!!l>M· :'-"' 1 K 'd 'L ı ' 
comb Amerikan Hup. \!aliıll'fi Ankara, ! _ Mıllet Porti'i .,. kıd>r cok nara da#ıt"·or ki o onya a 11'•3 esı 
c_e~ıyetı (A~vet_s) nın riel.l'g-e· ki genel başkanı Hıkmet Ba~:ur. nunla ışhırlıji yapmak, muhaltf 
oıdır. il. ncı. dünya h::·bınd• l memlekelin ıç mMeleleri etrafın lor icın holk naıarınd•. ıürheli Y:ırılan yollar 
Amerıkan ha,·a kuvve.lerınde dakı· 1 n (T H A) h _ olm::1"'a k1ııfı !Jeln.or t: · f " ·· Hl oruşu u , . . mu a !> ot.o ".J 

\·a~· elA~odr.":1~ş Kr. t G . F birine yaptıl:ı bir bPyanatla açık- F,c.ac.en su \•eya bıı parti ile Knnya 1 ( \ .\, Kııoa'11.a'1 _ 
ın n ı~ı:ı ı ur r~'1S:-tJn_ . e 1tarnıştır. . i bırli~i yapm.tk bahıs mP-\'Z1.lU 

dera!;yon ıda.re h~Y.f!'tı U~·~.sıdır, I Hikmet Bavur bu bevanatınrl::ı. ~ rılamaz. Bu zihniyet. ancak şa· F. menek }"!'.)}unun \'e11,,,,.· kıs" 
Ye harp malullerın•n ıun ı u- antidemokratik kanunıa.rın henuz, hıslara \'e partılere va~an üs- mı ile Errnfl'n"k Tek"çatı ara· 
ruvları kullanma \•e :ılıştırma ..... l""kt b 1 d 1 ,1 tUnr1P bir önfl'm verenlerın kafa. sınrta yaptırılacak bloka, T"e 
or;ervisi başkanıdır ıl'urur u e u unma,;ı 0 avısı~ P . . <=tabiliz@ \'t')l in;aaıı 120 bin f\71 
. O - d .. t 1 k. t k l memleketımizde demokrasinın !•· sında yor alahılır.• "ra iO kuru•luk ke•ıl bed ''• 

n or mem e e as er ma- .. · 1 h" Bavur C H P nm mallaıına • • 
lQllerinin temsil edildı;:;i )fil· eşsus etmış 0 mıyacağını ve ur· · · :lıale-e rıkarılmış \'P vuz.dl! 4 ~ 
l ti k' ~1 h . l F rıyet var denılemıytreıınt ifırl!'.' el k!'\nmısı nıPvz.uu etrafında tenzili tlP müfflahhıd ı:ıe ıhale 
e erarası es 1 11 arıp l!r e- ettıkten Aonra ekonomık uhadı- ~da drmı<tir kı• 
derı!"yonunun hA.len 14 milyon . ' ·Bu g .. bı 1 Jp~·n !ı'aııı-anu tü k1 ed lm1 9 !1r rıhanhPY' "'1it:ı Sarıka 
azası bulun~akta ve Fransa 4 ki meselelere tema!la demı$tır 1 n:.ınlarla van1l~as1 ıleri!: 1~1r: "·a kliıv~rde 24_i52 lıra k~şıflı S' 
mılyon üye ıle başta gtlmekte- ki: . r"'.ç •ıthl·keh ntah•1 _ \'e her •k 11:tanhev ının Kutkanh kovun ... fll 
dir. 1 ·- Ekonomık gahada hükfı· t d::ı:a ~eltnler aynı. sure+lP. ha· ='}368 lırı '' yınt Cihan bey' nın 
Türkıye adına konferansa D .. met ~aten başlamıı ve ha~lal!la~ı ~ . 1 Kuyul111Phır ko;;unde 24363 11 • 

D. Y. teftı" heı·eıı· reisi, e~ki. ıaru.rı olan .bır harf'k.etı, yanı .zı-. rıtkP. PilPbılırlPr. s.u yapılınca ra kesif lJede'' ür ilkokul .... 
' J da yurdumuzda Pmn!yet kalmaz , . -mahillerden SPfik Eten~eı işti- raatın makınelt~me~ı h3reketını c·ı kU , .. 1 ı' • ·ı t. k na~ı daımı knmısyonca açık eK 

- · d tt · ı· A k 1 l n l•O\' e n a.-;ant ~ u ·.1nun· r.\k etmektedn". Federa!;yon reı evam e ırmış ır. nC'~ ·. ge n . . . siltmA suretiyle .W,,1eve çı • ı· 
· •ı ı k d' · ı " il• b . traktör ve saır ziraat ma~.intlc-1 tarla ferrllerın d.:!ht malları Pl~n mıırtır ı.·ısmtın lri 'ıin ln ,.e kıs-

sı .ı• ore • en l!HY e gar ,en a . . . , • riPn alırımı\·,ırıf':ını kımc:e tPmın ;ı " 

!iın mensuplarına ezcümle de- rınJ tamır ıhtı):ac:larını uzaktan 1 ~. B d k ~k k" " . mPn ~o Knnya teJedıyısinın yar 
mlştlr ki· karşılayacak nısbette bile ne e P?'l1Pz. tı .. 3 ' rıe ç . ım e dımı ile 500 han.!iılf DP~e ko ıJne 

,_ T" ·k. · ilk d f ~ l ·o- atelye kurulmuş ne de yedek y, ıı:er\'etl('rını '·ahanrı ulkelere pJpktrjk \·eı -ne ı tç n '-·apılan 
ur ıye~ e . e_ a ~e ı . k lfı rmağa ~fl\'kPrter • " 

rum. E~ki ~fuharıplerı !iınesın· parça deposu aı:ılmıştır. Bunun 1 8 .k 1 ~ . •1.11 1 p tı-· çahşmatar ~'>na Pr•111ş ve buıün .. t ' · 1 k b .b. k" ı me na"Vur. :t ı P ar lal ı 
de toph :a~ federa~yonumuz. gu- ne .ıce~ı o._ara. ·. u. eı. ı _ ma ıne- "Pntl kunıl llvtlPri ilf!' araların saat 1!1 da tP.sisat va1 Kemı. 
zel şehrınııde konferan~ını yap- lerın omru bızde hır, ıkı ~·ılı ·~- rla mp\·rut nldıı~ı FÖ\"lenen ih· Hadımlının p.,J•v-lf'! lş!ptmiy,., acıl
mak ve~ile~iyle Türk eski mu- ~a!11akt~d.ır . Bu hal J!"'e. hılhas~a, l"lAfa da tema•la ıunları sövle m1$tır KôylU evinç ·ı;ınded ··• 
h.ariple:iyle işbi~llği ·apma~tan bı~ın gı~ı .~·okgul bir i.ılk~ içın 

1 

~i!tir: - · 
zı~·ade5ı?·le .b~htı~ardır. Bııler bti~uk bır ısraftır. Keza çıft.çıye 1 ·Benim .ı P. ,&:enet kuntl u. 
Tilrk mıllf'tının bılha!!i!"3 sulh yo. ~·P.:ıten paraların da tamamıylfl!: vtlflrivle olan fikir ihti'Afım 
lunda s::ırf~t1!1~kte olduA'u 1ta.~- ıı~ıh!liale harc~ndığına dik~ıt __ edil ı üçü!1~U hUvUk kongresinde a 
ret :~ iş~ırlı~t . h.us~gu~da ~~s mıyor. llel~ 1~1kfinl3rı .. ustunde J ~ıkl::ınmı rır. 
terdıtı azım ve ı~·ı nıyetı takdır borçlanan ıktıdar partıu men· Rtı knni:rerlt ihtilifın halli· 
il! kaydediyor. Türk milletinin suplarının aldıkları paraları ne J ne önU mütıif'ki' en,. icındP ra· 
ha_, atiyet, irade ,.e sulh~_nlutun.u yaptıklarını s~rmak kim~enin lışılaC'aıiı:ı o~man Böltlkbası ta· 
mu$ahede etmekle mutehassıs ?~dd~ ~etildir. iki yıldır ha\·alar rafından ifade erhlmıştir. 
bulunuyoruz.• ıyı gıdı~·or. Anctık, ha\'aların fe· Ravur bıınd 3n snnra !11. P. 

Ceyhan'da bir cami na ~ittiği bır devir ~·lir~· ma- n'' mıi•t•khel inklı•fı hakkında 
kıne ve borçlanma ı,ıerının YU· d.a ıunları öylpmıstir 

C nakkale' de 
Üniversite haftası 
C•n•kkAl•. l (.hka) 1-t•~· 

~·or, onra diyor ki: 
ırBunun gerçekleşmesı için 

de zaman ~azımdır. Şundi~i 
halde, üç Balkın de\'leti ara
ıındı menfaatlerin bırliği Ye 
~ehLikeJerın b•nzerli#ı. hudu
tlu muan·en bir 11yul lıbirıı
d havası yaratmıstır. Bu hu· 
ta~t h.'n_üz, karı ılıklı ı ardım 

Hesabınız; \"arsa 
Co~>ltınıı. 

soyuldu karıda andıaım durumu -urdu· , Renim kana;1timC'e, ~lillPt 
muzda büyük mali felAketltre Partisi rumhurivet devri inki· 

Adana. l <T.H.A.l - C• ha- yol açabilir. Bu bakımdan bu- JAplannı sımlmıy•tle kendıne 
1 nın ııanga Köy camii henüz; hü· günkU ekonomik iidışte ku_mar maledıp nnları tiltrl~~ medrni 

viyeti tt~bit edilemeyen f'ahıElar payı, oldukça _ehPmmiretlıdır. l>·etin ~ldisi iAtik~mtlinci11 EPlİf· 
tarafından sorulmuştur. Butun bunlara ıliveten D. P. · tirme:yl vazife fl'dınir. Ve iktidll· 

bul l7ni,·trsit~si S.o'lıtcısu btr 
muddetttnbll'ri fasıla \"'erılmıs t'I:· 

lan Unı\•r.rsıte haftalartn!n ihya 
sına ,.e ilk haft;:ır.ııı ranakk41e 
rı ... aı;ılma~ına. \'alili# -ı tflk' · · ı 
\'e daveti üzerine karar \'e Mli· 
tır. 

lstanbut !Tnıversıtesı R kto•ıl 
Ord Prof. Kiıım lsm~ll Gurka
nın baıkanlı~ında h• fak ""! 

temsiltn iki~Pr kisıdtn mür~k· 

kep üni\'f'T'!!te hPYeti t"mmuı 

da Çanakkıleye gelero< t;•llbo 
hı, Bı2a ,., Canakkale~e konfe .. hhudun!I! kadar gidemez.• 

YENi ISTANBUL 

Tt:ııK . 1 l'!\A .. 
A. ;t,AŞ)f.4,SI YE 
\TGO~LA\'YA T:l ~Prrnl, Yuıo~l1\1·11 nın 
t 1 rk • Yunan ınlaşma ını ka. 

dıı"'"'1 lhtlmalind•n bahisle 
Yor ki: 
~Biı.e i. hor ore. mıllet iHç•kl;ıi 

l•Ytıı U!tündedir ,-e bu 
i•rç•klik Y 1 , . 
"Imd·k. • ugo5 avya ıc:tn de, 
t• 

1 1 ~artlar içinde en baı-
a ıeı k ' · rn"" tedir B•., onun 
çın b' - • 
mU~k. 0'1e hır anlaşmanın 
ru F Un 0Iaca2ına inanıyo. 
.. ~~n •kat, bu anlaıma, ı;eniş 
ti! rna ıistemınin hır par· 
nuı~ olduğuna göre, uzun ko
tir a ıra IUzu ·n gôsterecek 

Büti" dha, ~·moknslle
rın ,,. k 

..., ı ınt ' •ı:trtı"'ma ·ısullf!r . 

ni sadele~tirerek zamanımızın 
ıhtiyaı;larına uygun ve daha 
verımil bır yol bulmaktır. Çiın 
kil~ Politika. karar \'ermek ıa
nıtı olmalıdır artık .. • 

CUMHURiYET 

ZA\'ALLI 
MiLLET 

• 

l'lıdlr Jl;adi, Bulıarlstan'ın 
buftinkil nıhetınden bahiole 
diyor ki: 

•.\tattirk'ün )"Ol zösterici 
bühin irşadlırına ra~men Bal· 
kan Ar.tantını yıllarca ıabote 
etmekten \·azgeçmediler. O za. 
manlar Avrupayı yakından 
tehdit eden !\tihver politikası 
na ümit baglamışlardı: Yuna. 
nıstandan. "\'u;todavyadan, Rn 
manyadan toprak i!ti~·orlar 
hPlfl biz~ !"ÖnmP.ı bir kin ht"~· 
lıyorlardı Totaliter Almanya. 
Ya l:ıell:\.::ı:"·-'11 nın kendılerint 

• 

ne kazandıraca~ını İkınci Ci· 
han Harbi boyunca gördüler 
ve nedametten titrediler. Ar. 
kasından Ru::t ordusu gelip de 
Almanları kovalayınca, bır a· 
ralık. bütün rüyalarının ger
çekle~mPk \1zere bulunduğuna 
inanır gibi oldular. Bu inan· 
cın hızı ile kalburüstü ıelen 
iki buçuk d"vlet adamlarını 
harcayı\'erdiler 

Fakat cok gPçmeden haki· 
kat bütün acılıRı ile kendini 
gristprdi: Slav kardeş, ağabPv 
de\'let, P~ iı kurtarıcı büyük 
Ru.ı:ya, Bulgarislant a\'UCunun 
içine almı~ ve onu ııka sıka 
kuşa htnıPtmiştir. Bundan ~on 
r::ı. aca ha Bulgarlar bir daha 
bağım..;ızlııtın. hilrriyetin ze\~. 
kini tatmak imkAnını bulahi. 
IP<'t'ldPr midir~ 

• 'P. ~·aıık ki hıı ıroru'1un al 
tınri::ı. tekmil Balk;ın yarıma. 

d~"ın·n karl.f"rı ı;:i1lir\ir.• 

Hırsızlar camiın penceresin- mi11Ple yaptı~ı vaadlen de tut· ra -eçince sırf kanunu hA.kim 
den girmek suretiyle tc-eride bu· madığına göre, onu de"tf"klemek kılaca~ını ,.e id~renin dlırüst iş 
lunan 20 parça kilım ,.e halıyı hatır ve hayale gtlmeı. Keıa D. ltmP,ine ı,.,n derect ı1ikkat ede
çalmı~lardır. 1 P. kendi lehinde yazan vr hare· ce.Cini millete t~min P.dl!r \'fi! 

Hadise hakkında zabıta ve j ket •denlore şimdiye kadar yur- halkı hun• inandırırsa ist•kbal 
lllllll!lllll!lllllllll!!lll•••l'!llll!lllll~••~'~'c~ıl~ık tahkikata başl~mı_ş_tı_r._ ~muzda gcirülmemiı ölttide o onundur.• rınılar ,.,T,.~~k~erdır 

unutmıyaltm 1 

-
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~~~ SA~A t'rlTUCt'lVL ~ 

nh·('r;al lntt"mational ir~et~ y.ıldı:tlar ı ndan birinin kucakladığı büyük kupa, 
Anni l\.uusela'ya hediye rdılnu,ıır. Derece alamı ~·an güzellere de ... birer b<i ıı ra 

kupalar dağıtılmı~tır. 

Gökyüzünde güzellerle 
uzun bir yolculuk 

L ong Bcach tCalilornıa) _ "1' 
On beş ayn mıllete 

mensup bh·birindcn ga-
zel genç kızın hep be-

be • 'ew 'ı'ork'tan Long: 
Beach'e hareket etmclC'rine pek 
u zaman kalmıştı. 21 haziran 
eum rtesi günü bir bcyı.bol 
ma ına giden güzeller. nıaçtan 
onra 'fnternational llouse . 
Beyııelmile 1 Ev• e, çaya giıti

\6: ,intcrnational tlouse •, 
York'ta. Colunıbia Üni

te inin civarında ecnebi ve 
talebelerin kaldı~ı bır 

tur. Gene kızlar, buraya 
ıyaret yapmakla hem bir 
gezmış olacaklar, bem de 

nda;ları olan talebelerle 
ma fırsatını bıılacilklardı. 

r kiye <.üzcllık Kraliçenuzin 
pe ıni bir dakılm bile bırak

a ı ım i çın ben de bu kafi· 
k ıldım. Yurdun kapı.sın

d n ı crıye Girdı~ımıı zaınan 

b rçok genç kız ye erkek tale
benın gUzellen boklemektc ol
d u unu gördük. Çok geçmeden 
vatanda~laı: birbirlerini bul-
111,b ş, her millete mensup genç· 
1 gruplara nynlmııtı. Kralic;e 
Gelenilllun etrafını sekiz on 
Türlı: genel sarmıştı. Amerika
da tahsıllcrinı ;ı.·apmakta olan 
talebeler. Kraliceıniıin etrafın· 
da pen: ane gibi dönüyor. seya
hati hıkkında kendisine binbfr 
ıual aoruyorllrdı. ]tepsinin 

zlennde TOrkıye Güzellik 
Kral ıçesı ile iftihar ettiklerini 
bei.,rt n bır tt!e vardı. Binayı 
gezıp ikram rdilen çayı içtik· Türki)c 
ten sonra tekrol" ot mobl:Iere 

guıeli ~e.len ~UI, ~~ng Bc:ıch'te uçaktan indigi 
kendısıne tcı.ahunt )·apan l ar ı selimlarken 

vaLit, 

bınerek otele t:ı.i.!lıli!k. O gece 
saat onda huııusı lir uçakla 
Long Beach"e h rekd edilc<e 1 
içın bır an ev,·eJ ;o ele cidip 
euaları toplamak zımdı. 

Üç bin mTI111t 
bir llava ' ol uluiu 

L o 1 BçJch e k dar güzellere 
refakat edeccıt olan. Bayan 

ane Kılboum a Gelengiilu tcs· 
ım ettım ve eve döndi.un. 

Bu Htırları yeryüzünden 
metre yüksekte, taş. 

yarenin i(inde yazıyorum. lla· 
va sakin ve güzel. Yanımdaki 
koltukta, müsabakayı takip et· 
mek üzere Alman güzeli ile Al· 
manyadan gelmis olan, gaıele~ 

ci Grossman oturuyor. Üç gü
nUn yorgunluğundan ı;onra bi
tap di.ı en adamcağız tıu anda 
U)'Umakla. Bir iki saat sonra 
Chicago·ya varacağız ve benzi
nimizt tamamlayıp Loı Ange· 
Jos'a doı?nı yol alacağız .. ·e,v 
\'ork'la Los Angelas arası üç 

bin milden tazia. Bu mesafe 
aşağl yukan New ,.ork'Ja Lon
dra arasındaki mt>sa{e kadar. 
Hava bu şekilde iyi gittiği tak
dırde on üc: saat lionra Los An· 
gelos'ta olmamız l;izım. 

Nihayet sabah oldu ve hiç 
bir Arızaya uğramadan Los An· 
gelos hava meydanına indik. 
Meydan olduk~a kalabalıktı. 
Fakat görünürde gazeteci. !o· 
toğra(çı iililn ~·oktu . Bütün re· 
simler Long BParh hava me}·
dar11nda çekilecekti. 

Biz hava meydanında istira
hat ederken güzeller de 
uc:ağın içinde milli elbiselerini 
giyert.>k, Long Beach'teki kar'-ı· 
lama merasimine hazırlann·or
Jardı. Biraz ıonra koşarak· ya
nımııa geldiler. Hep.si birbirin
den güzel, birbirinden zariftı. 

ı .on te Beach 'lt 
karşılanıyo ruz 

G üzellerin hep inde yorgun 
ve uykusuz bir hal Yardı . 

ı 1 iÇME SULAR! 1 ! 
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I. stanbul içme suyu GENERAL ALİ FUAT CEBESOY"" er 
-- ------ V A T .\ S 

Şehirde ve civarında 48 muhtelif 
ıçme suyu vardır 

Yazan : Celal ALNIGENIŞ I 
İstanbul~ içme suyu bakımın- re ki.ip) 1Iamidiye ~uyu . içımi 

dan. Türkıyenın hatta dünyanın gayet hafif. tatlı ve berrak bir 
en zengin şehirlerinden biridir. sudur. 
Tabiat, hertürl~ coğrafi mevıu- lfAMİN~E SUYU: Çamlıcada 
tarla süslediği Istanbula bu ka~·- Bulgurlu köyünden Aierdiven kö 
nakJarı bağışlamayı fazla göı·me· yijne giden ~ose üstünde Libade 
mi~tir. mcvkiindedir. Verimi pek azdır 

. ıs.~.n~ul~.n içme sularını~ ~~· HÜNKAR SUYU: Sarıyerd~ 
gınlıgını soylerken cedlenmızın Sularda kuzeye bakan yan1acta 

: suya \•erdikleri değeri gözönün· dır. Etrafı ağac:Iık·tır . Bir kaç 
dr tutmak. onların bu sahadaki setten meydana gelmiş bir ga· 
çalışmalarını hayırla yadetmek ıinonun içindeki küçük mernı::r 
ıazınıdıl'. BUyükdereden Kemer- havuza akar. İçimi kabadır. Oto· 
burgazn kadar olan sahada beş mobille c:ıkılır. 
bent (Büyük Bent, Kirazlı Bent, F!NDIK SUYU: Sarıyerde Su
Valid~ Bendi, Sultan ~lahmut lardadır. Etrafı ağaçlıktır. Olo
Bendı, Topuzlu Bent) ve ~·edi mobil yolu vartiır. 
büyük su kemeri . (K?vuk Kemrr, KA.'ILIKKAVAK SUYU· Kay. 
Petnahor Kemen, Kara Kemer, nağı Boğaziçinde, Baltalimanında 
Yosunl~ K~mer,. Pa~a Kemeyi. Ayazağaya çıkan vadide, Ayaza
Bah(ekoy Kemerı, ,.tangılav Ke· ğaya yakın bir mevkidedir. Etra 
meri) yaptıran dedt>le~i~iz gü· fı ağa<:sızdır. İçimi hoştur, tatlı
zel fstanbulu da oya gıbı çeşme· dır. bfirgün ve Boyacıkö}·üne in
ler, havuzlar ve sebillerlc, şadrı- dirilmiştir. 
vantarfa süslüyorlardı. KAMERİÇE SUYU: Benıterdc 

Bugun. bu bentlerde toplan~n dir. içimi ho:;:tur. Otomobil yolu 
ve bu kemerlerden geçerek Iıt· vardır 
tanbula inen suların mühim bir KARAKULAK SUYU: Bevkoz. 
kı~ı:nı Terkos gölünden alınan da Akbaba köyü civarın.i-adır 
se~ır. su~una katıl~aktad.!r. Yir- Beykozdan otomobil ve arabalar
mı, .yır~n.ı beş. ~e~e .. o~.ce Uskilda- la gidilir_ Etrafı ağaçlıktır. Kay
ra ınçd~il~de~ du1şunu~en Çda~lı- nakta Vakıflar idaresi sisC' yıka. 
ca - a ·a a~ı su arı .ı s~ va ılPr ma, doldurma ve tıpaJama trsi'· 
arasında kayıptır. Selımıye kı~la leri kurmuştur. Gayet ince lıi 
sına su götüren yoHar da bozul· ~udur, gayet lE'zizdir. r 
muştur. \·alnız...,er,·ıde. Kireço· KAY:"lt.-\ l\:DO~OCRA!\'° SUYtT· 
caklarında, Uzunçay ı rdaki ma~- Ileykozda Fidanlık it'indf" bir k;:ı,: 
laklar sularını Kurbağalıdereyc naktır. so~uk bir shdur · 
dökmektedir, .. KAY lŞD.'\.GI SlJYU: . Kc.)·na.~:ı 

Ben, bu yazıda adı geçen gol, 436 rakımlı K:ıyıı:::dağının Ratıva 
bent, kemer, kaynak. ~e çeşme· bakan yamacındadır. 27 ataCın 
teri görmlış ve ~cp~ lDl~ s~yun· g~lgelediği bir düzlüğü vardır. , 
dan bir barda~ ıc:mıs bır. ıs.tan· Bır sıra~·a ditilnliş üç çc · ıncdcn 
bul hemşehri!llı olmakla ı(tıh~r arabalardaki clamacanalal'a dol· ı 
ediyorum. Bu satırlarımla hıç durulur. ller arabada 20 litrelik 
bir iddiada bulunmuyo~ ve t.s- ~8-30 tane damacana vardır. Gün 
t3nbıılun ic:me sularını ılmı hır lük verimi 300 metre küptür Ka 
sekilde etüt konusu ya.pa~ak )·ışdağı suyunun bir kısmı Kadı. 
hen1~crinü ı;abın:;ızlıkla bC'klıyo· köyünp indirilmiştir. İcerenkö~', 
run1. Erenköy, Göttepe ve Kadıköyün-

istanbuhın de 16 tane l\ayışdağı suyu çesnıe 
ın eshur ~ulan si vardır. İçimi hoştur, tatlıdır, 

İ.ltanbulun ınr~hul' suları şun· çok hafif bir .sudur. fçerenkö· 
tardır: ~ünden yürüyerek bir saatte a
AB IHA \'.\.T: Beykoıla ,~nado· hnır. Yazın araba \'C otomobille 

Iukavaıl; ı ara!tınd:ıki Yuşa Tepr!>i· ,q-ıtmek mümkündür. Öğle yen1e. 

1 
nin Bogaza bakan yan1acı nrladır. ~i su baş:ında yendikten soııra 
C ·~mryi büyük bir çınar ağacı d~~a da çıkılmalıdır. Çok geniş 

'

gölgeler_ l\:ab:ı bir sudur hır ufka sahıp olan tef>('den man 
A \',\Z:\t.'\ Sl'YL' Yakacıkta zara pek l tif Ye pek r!Jrndirici 

ıvas içtimaı 
Mebuslar, istanbul'da teşrii vazifelerini tam bir serbesti 
ve emniyet içinde yaptıklarını teyid edecekleri güne ka
dar, Heyeti Temsiliye eskisi gibi hariçte kalarak milli 

vazifesine devam eyliyecekti 
- 12? -

".\lrtli i ''rbusan i ... tanbulda 
irtin1a edecekti 

s. v, , ıtn . hcy e.~i teınsıliye azc.· 
lan ıle nıuştereken rapmış 

old •Jğumuz n1üzakereler 29 
Kasım 1919 da nihayet bulmus 
ve aşağıdaki kararlar alınmış
tı. 

•l i\lcclisi millinin İslan. 
bulda içtimaındaki meh.azir \·c 
mehalike rağmen, hükUmeti ~c
niyenin hariçte ıçtimaına ade
mi muvafakati yüzünden ve 
memleketi buhrana duçar et· 
mekten içtinaben. İstanbulda 
içtimaı zarureti kabul edildi. 
Ancak aşağıdaki tcdabirin it· 
tihazı Jü1unnı tekarrür etti~ 

a ) Bili.ımun1 ınebu lan ,-azi. 
yet hakkında tenvir ile mUn fe· 
rid<>n mütalilalarını talep et
rnt'k. 

b> ~Jcbu~lar f:;tanbula git
~edf'n evvel Trc:ı bzon, S:ımsun. 
lnebolıı, Eskişehu \ 'C Edirne 
gibi mahallerde kı ım kısım 
toplanarak l\.lechsi ~lillinin iç· 
timaına naıran gerek İstanbul
d:ı ve gerekse hariçte alınması 
lılzım grlen emniyet tedabiri
ni \·e programımızın esasatını 

müdafa2 edecek kuvvetli bir 
grupun vücuda getirilmesi es. 
babını tezekkür \'e teemmül ey· 
lemesi 

c) Te,şkiloiti cemiyeti, sür'at
le te~mil ve tersin i~in kolor· 
du kumandanları ve ahzıasker 
rüesası va~ıtasiyle delil~t i se· 
riai !iiliyede bulunmaları. 

d· Bilclimle rüesayı memu
rini mi.ılkiyeden her ihtimale 
kar;;;ı. te kil!ttı milliyeye sada. 
kalte bulunacaklarına dair söı 
almak ve kendilerinin vesaitı 
mcvcudcleriyle teşkilatı cemi· 
yeti, taazzuv ettirmetc sür'ati 
teves.süllerini talep etmek. 

lleyeti Temsili)e 'aıifesinc 
Devam edecek. 

He~·eti Tenı iJi)'r izasından 
Vasıf lley 

, 

mebusan, emniyet \'e serbe~tıi 
tam He ifayi vazifei teşrjjyc 
eylemekte olduklarını teyit e
deceği güne kadar, he)·eti tem
siliye, şimdiye kadar olduğu 
gibi h3riçte kalarak vazifei 
milliyesine devaın edecektir. 
Ancak bilcümle Hvalardan ,.e 
mebus olan ze"·attan intihap c. 
dilmek üzere birer, vili.yat ve 
müstakil livalardan ikişer z.a
tın, nizamnamenin ekizinci 
maddesine istinaden heyeti tem 
siliye azası olarak Eskişehir 
kurbunda cemedilerek, vaıiyc. 
tin tavzihi ve )!celisi )lehu· 
unda sureti hareketin takriri 
tezekkür edilecektir. Bu sebep. 
le heyeti temsiliye dahi mahal

li rnezkCıra intikal edecektir. 
Bu içtimaı müteakip heyeti 
temsiliye sureti münasibedeı 
takviye olunduktan sonra di. 
ğer zevat İstanlJula Aleclisi 
f\Tilliye gideceklerdir. Heyeti 
temsiliyenin, vazifeye devam 
ettiği müddetçe, teşkilatı mil. 
Iiyenin şekil ve tanı faaliyeti, 
nizamnamede münderiç olduğu 
gibi olacaktır. 

mutlaka içinde bulunduğunu 
teyit ettiği zaman, heyeti tem
sili\·c, nizamnamede mevcut 
alQhiyetine ıstlnaden, umumı 

kongreyi içlimaa davet. ederek 
on birinci madde mucibince 
cemiyetin alacağı vaziyeti ati: 

yenin tekerrürünü. kongrenin 
karanna terkedecektir. Kongre 
nin mahalli iC:limaı ve sureti 
inikadı, o zamanki ahval ve i· 
cabala tiıbi olacaktır. Kongre. 
nin davet olunduğu z.:ıman ile 
inikadı arasında geçecek müd .. 
drt zarfında heyeti temsiliye. 
hükümeti merkeziye ve 11ecli· 
si ~1ebusan ile mecburiveti ka. 
tiye görmedikc:e müı1a.sebalt 
resmiyede bulunamaz. 

l\t illi ) l UcadeJe tarihinde 
~tühim bir \·eslka 

<<3 - Parls sulh konferansı, 
hakkımızda menfi bir ka

rar verdil!:i ve hilkünırt \·e 
fıleclısi !ılillice kabul ve 
tasdik edildı~i halde ve>al· 
ti seriai münasibe ile iradel 
nıilliye bilistlmzaç nizamname-
de musarrah olan esaııatın is.. 
tihsaline çalışılacaktır.• 

~Iilli :\Iüeadelc tarihinıizdc 
pek önemlı bir vesika mahıye
tini taşıyan bu kararlarımıı 
heyeti tem:;iliyenin mesais1ne 
hakikı hır rehber olaeah.1:ı. l\Ju. 
karrerata şu ıatlar imzalarını 
koymu$lardı: Heyeti temsiliye .. 
den Mustafa Kemal Paşa, Hil. 
!'>eyin Rauf Bey (sayın Rauf 
Orbay), Vasıf Bey (rahmetli 
Erkanıharp 11iralayı Kara \."a. 
sıf Bey), Bekir Sami Bey (rah· 
metli Hariciye Vekili Bekir Sa· 
mi Bey), İbrahim Süreyya Bey. 
?':füsrev Bey. Hakkı Behiç Bey, 
Omer "!\Iümtaz Bey, l\lazbar ~fü 
fit Bey, kumandan olarak da 

ben. 15 inci kolordu kumanda· 
nı K3zım Karabekir Paşa, 3 ün
iU 'kolordu kumandanı firaby 
llüseyin Sclahattin Bey. 12 ncı 
kolordu erk~nıharp reisi Şem· 
sellin Bey imzalamışlardı. 

Meclisi Mebusan, ( Devamı varl 

'
~"->azma nırvkiindedir. 11ahf bir <lir Su başında zirveye 25 daki· 
~udur. ÇeşnH~yi büyük bir ~·ın<ır kıda ~·ıkılır, iniş daha aı zaman ağacı gölgt'ler. Bol a~ac:lı , J?liı.tıl alır rmniyeti 
i manzaralı • \yazma gaıi nosu n<l11 KEÇE SUYU: Küçük köv . • ;\ 1 i-ı ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;.;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;._ 

(mek cana can katar. koye ~·akın bir mevkidedir. Tat· 8 9 Al . " ' oturup hu sudon k>na kona ıç. b'.'yköyıi · <e>İ üstünde Küçük- • 

BERR.'\h SCYU: Keml'rbur- lı \P ince bir sudur. 1\ rabalarJa an ... eııaın e . • 
1 
go1 _cirn.rında bir kaynaktır. \"O ha!"'an mtında miıdenı kap. ı A _ ., : 

BUYIJK CAMLICA SUYU: !arla Rami, Edirnekapı ve ciı·•· - ,. 
1 Kısıklıdan Seliimi Efendi Türbe>- rına indirılir 

•İ ·olu ile tepeye çıkan (f-<ki KEFELIKÖY SUYU: Kireçbur 4 1 h k k d 
!

yol) yolun üstünde, Şehzade Yu- nundan 1\efelikö)·e giderken yol r m a g" an ar a 1 n a 
:~d!zz:~~i~e~!:ı~;, kt:~:;ıi :~:: ~;~~;d~u~r d~~;:ğ~di;i\·ay~:r~~~ 
içimi tatlıdır. Du1·dukça kıymet lır. 
kazanır. KIS!KL! SUYU: Çamlıcada 

BÜYÜKDERE SU\"l" Bağ37· i Kısıklı Mf'\'kiinde. Kavakb:ıy ı rı 
içinde Büyükdere çarşt5ı icındP, başında, zarif mermer bir çeşme 
vapur iskelesinin tam kar!5ısında dir. Suyu pirinç bir oluktan a
hir çeşmed i r. İ nce bir sudur. kar. İnce bir sudur. Yazları .so-

CAGLA YAN SUYU: Kağıtha· ğuktur. Yarım saatten fazla du
nede eski Çaj: layan Kö~küntin rursa içimi bozulur. 
bulundugu yerdedir. KÜÇÜK ÇA~I L!CA SUYU: Ku 

ÇIRÇIR SUYU !Sarıyer) : Sa- çük Çamlıca tepesinin güneye 
rıyerde Sular'da ''idi içindedir. bakan yamacındadır. tcimi ga
Etraft ağaçlıktır. İçimi gayet yet hoş, lezzeti e:ayet tatlıdır. Es
hoştur, lezzeti tatl ıdır . Verimi kiden toprağa gömülü büyi.ık 
azd ır. Otomobil yolu vardır. küplerde saklandığı, aradan se-

ÇIRÇIR SUYU (Eyüp): Eyli· neler geçtikten sonra içildiği 1 
bUn kuzeyinde bir yamac:tadır. muhakkaktır. Durdukça hoşla:;ıır. 
İçimi hoştur. Kum döktüğü i<:in hafi[)er~iş. Arabalarla Kadıköyü 
kıymetlid ir ne ve Üsküdara indirilir. 

ÇUBUKLU SUYU: Kaynağı KUMDÖKEN SUYU: Anadolu· 
Kanlıca arkalarındadır. Çubuk· kavağı do1:usunda vadi içindedır. 
luya deniz kenarına indirilmiş· Çok az akan bir <;cşmeciktir. 
tir. Deniı yolu ile istanbulun Kum dOktüı!Li ısrarla soyltnir. 
her tarafına gönderilir. Verimi Buraların yasak bölge olmadı*ı 
çoktur. İstanbuld a çok sarfedi· sıralarda pek çok meraklısı var. 
len bir sudur. dı. 

DEF NELt SUYU: Kaynağı KOCATAŞ SUYU: Sarıverde 
Taşdelen kaynağına yakındır. Piyasa caddesi üstünde bi; çe} 
Orman içindedir. Taşdelen kay- medir. Şişe yıkama, doldurma ve 
nağından Defneli kaynağına ·o· tıpalama tesisleri vardır. 
fie ,·ardır. lloş içimli ince bir su- KORU SUYU· Yakacıkta Ayaı 
dur. ma suyundan daha güneyde ko. 

ELMAL f BENDİ SUYU: Is- ru içinde bir çeşmedir. tç ı mi 
tanbulun Anadolu yakasının kul· ho tur. Otomobil yolu \'ardır. 
landıgı su Göksu deresi üstün· l! ELEKSİMA SU\'U: Çamlı • 
deki Elmalı Bendinden alınır. cada Bulı;urlu mahallesinde bir 
Sular i daresinin mayı s 1952 so- maslaktır. Bula;urlu hamamının 
nunda Anadolu yakasında 14120 su:ııudur İ nre bır sudur. 
abonesi ve 74 çeşmes i vard ı. Bu MÜFTÜ KUYUSU SUYU: Çam 
aboneler ,.e çe melerin bentten lıcada · Bulgur ludan Llbadeye 
bir giinde sarfettikleri su mikta· ~iden yol ü.;tünde bir kuyudur 
rı 11.000 metrckYptür. Çok alındıgı Ten1muz ve . \ ~ustos 

GÖZTEPI:: SUYU: Anadoluhi· ayların da, u daha ho' içımli o
sarına yedi kilometre kadar ;ne· lur. 
safedeki Göztepcnin yamacında· SULTA'.'l SUYU: Ilüvükdere
dı r. İçimI gayet ho~ lezzeti tat· den Bentlere ,giden .Yol~n solun~ 
lıdır. Hayvan s ı rtında madeni da orman içindedir. 
kaplarla şehre indirilir. ~:imalı SIRMAKEŞ SUYU: Kayna~ı 
bendine kadar otomobille gitmek Beykoz içlerindedir. Beykoza "a 
mümkündür. hile .. .\ hınet \ fithat Efendi \'a 

lIA.1fİDİY E SUYU: Kiı.~ıthanc ! ı sına indirilıniştir. 
vadisinin l\:Pmerburgaz ile Cen. so(;t:KSU: Kürükçekmece 

1 dere aras1ndaki kı-;mında. Padi· "Ülünii!l do!usundaki ı-ıırttadır. 
şa llamit II zaınanınd:ı, kırk ka· ..\dı!1ı taşaiıtı Bahçel! t'\·lcr mJ
rlar k:ıynakt:ın toplanmış udu. .,allP inin hol ağaçlı ıt:ıtino u t
İstanbulun ~Jetidi\'ekö~·ü, ~i ar. .. "indedir Oldukça k:ılıa bir su
ta!ij:ı, Yıldız. Bcsikta~. Ortakö~ ·ltır. 

s on günlerde edebiyat arma-
ğanlarından bahseden ya

nlar çoğaldı. Ama bu yazıların 
kimi insanı sevin('li düşüncele· 
re sürüklüyor kimi de Uıilyor. 
Biliyor.sunuz bu .sütularda bir 
iki defa armağanlar me\'Zuun
da btz de dilimizin döndüğü ka
dar bir ::eyler ı;bylemek iste
dik. ilgililerin dikkatini çekme
ğe çabaladık. Devlet eliyle ol
sun, hususi ~ahısların yardımiy 
Jc ol..,un bır iki edebiyat arma. 
ğanının kurulmasının ne dere· 
er yararlı olacagını anlatmaya 
c:a1ıştık Aydınlarımız içinde bu 
mevzua alolka gösteren olmadı 
değil, ama ÇO~U kC'ndİ oilemİn· 
de .. ~eysr. bir iki değerli ya
zarın11z da bu bahil kalemleri. 
nr doladılar, kendilerıne :;öre 
bu mevzudaki dü~üncelerini 
yazdılar .• Bunlardan biri Do
çent Orhan Burian'dır. 11 üfuk· 
Jar~ dergi . ..;inde çıkan bir yazı· 
!iitnda Burian az çok benim de
diklerimi başka bir şekilde te~ .. 
rarlıyor. Ona :;Ore. biri genç 
romancılara, biri de bütün ya· 
zarlara verilmek üıC'rc iki ro
man armağanı kurulmalıdır. Bil 
mem bu ayrılık ne,·e'Z Yılın 

en güzel romanına verilecek 
tek bir armağan yetişmez mi'' 
Gene: romancıların eserlerini 
ayırmak tuhaf kaçıyor doğru

su., Bir yazarın eseri ya de· 
ger ta~ır. ya taşımaz. Genç ol· 
.sa da, olmasa da lıir romancı 
ortaya koyduğu eserle değerlen 
dirilir. Gençlik veya yaşlılık 
bir mazeret olamaz. Fakat Bu 
rian·ın yazısında benim düşün
celerime uyan tr.raflar da var 
)Jeseliı de,·letin bö\'le bir ı:ır 
ma~anı kurup ')a almasını i ~ti 
yor ki, ben de ötPdc-nberi btı!"tll 
tekrarlıyorum. 11i\ değilse tno· 
nü .\ rmatanları kJ.nunu elin1İ7.
de varken. bunu göz gÖl'C gö· 
re yıkmak. buna se:i çıkarma
ılJn katlanm3k akıl işi de~il. 
F:ninde sonunda ~anat sever 
rle\·let adarnl.ıı·ı:ııı1 "Pr<"t{rı tP.s 

Yazan: 

OKTAV AKBAL 

• 
rulacak ayrı bir mevzudur. 

Ü!uklar'dakı bu }· azı üzctinc 

n1ağanın edebiratın gelişme:ı:i 
için zararlı olduğunu ileri sü
rüyorlar, genç yazarların arma· 
ğan kazanmak amacıyla, jürile 
rin zevkine, anlayışına uygun 
<'-'>erler yazdıklarını iddia edı
~orlar .. Bu Fransa için dogru 
bir Cikir olabilir, halbuki ora· 
da da ak i ttzi müdafaa eden· 
ler de pek çok. Önümüzdeki 
yıl içinde yü1den {azıa armağan 
da~ıtılmaya haıırlanıyor. 

o ogrusunu iı;tcrseniz. çe itli 
armağanlann tarihçesinı 

ıncelediğimiz zaman, bugün a
dı çoktan unutulmuş bazı l•· 
zarlJrın da armağan kaıandık· 
]arını Jöruyoruz. ~asıl olnnı:r 
sa olmu~ kaz<inmışlar, sonra u· 
nutulup .:;itmişler. Ama bunuıı 
aksi de \'ar. Proust gibi. llal
raux gibi, Duhamel gibı. Rol· 
land gibi , 1\Iontherlant gıbi, '\"D. 
zarların gelişmesinde J.;3zandık0 

ları armağanların tesiri olma
mış mıdır acaba? Belki gen~·lik 
çallarında birer armağan k:ı· 
zanmamıs olsalardı. edebi)·at 
.sah:ısındaki çalışntalarına o ka 
dar hızla, gayretle devam ede· 
mezlerdi. Bunun gibi daha co~' 
örnek verilebilir. Üstat ..-\t:lç 
da bunları biılerden daha iyi 
bilir. 

B izde kurulacak edebiyat ar· 
ma;:;.ı.nlarının türlü türll~ 

ku~urJarı olacaktır. Belki jilrl
lrr iyi seçilmiyecek. belki ilkın 
başarısız esl'r1er beğenilecek 
tir. Hatır günül rol oynı)oacak, 
dostluk gıbi çc~itli duy.ııul:ır jii 
ri ü~'elerine hbkim olacakt1r 
~\ına her ~c~c rağmen edo.:bi) ... t 
armalanl.1rııun kurıılmas: ge
~ekmekıedır. lliç değilse bu ar 
n1a~anlar iki üç yılda bir de , 
dcl!:crli bir tnbillyeti orta,·a 
('JkarıverecPk . ona geli$me fır 
..- tını sunacJktır S:lnatı;ever 
bütün '.'lvdın!rıra. bü:Un yaur
lar:ı dil~"" bu •ürlü yararlılıA 
ları ol:ıc:ık arm:ığanların kuru· 
l ·ıhiımr .. ı ırin i~·inivellr ç3l 1 

• 

111: Jarıc!ır Bu arrna~anlilr S•I 
öl ün edebiyat dünyanıız için 

ı Oevım ı Sa: 5: Sii· ') rlP• ,a (.üıeline kralitf' lik t 

arh Br1edi)" )1 ;1 kanı"' I " 
ınah tarl ardoa n 

rt nı giyd i ı rıı t'ipf"r 
birlikte guzPllır'rr 

birini trUdk edhor. 

Uçağa yerleştik ve yarım saat 
ı;.onra Lon~ Beach'e indik. !\fey 
dan hıncahınç doluydu. Bizler. 
yani bir iki gaıeteci ve genç 
kızlara refakat edPnler, e\· \·eıa 
jndık. Bundan ıonra güzell ~r 
teJ.:er teker uçaktan ı nme~c 
bnslarlt Filmler çevrıLi\'Or, re· 
sınılrr çekiliyor. .ızaz('tec iler 
ınülakat y;ıomaQ.a ('ah ıyorlar· 
dı iter g:Uzelın yanına bir 
\merikalı ba an ıahsıs edil 
mişti. Bu bayanlar. rlaiın1 ola 
ı-ak Ji!iııell~rle mPs11:nl olacak. 
hıı · n hır "anı,·e hilP nü2ellr 
rin ~ i'1drn ayrılmıvacaktı 
llalt<t lil'llıellerın ,·eı le ece-'i 
otrhfE' hiJI"' hr-r ıH"'"t" lk1 ba\'8l1 
l.:rılacak ve nobrt tntac1kt · 
Bunrl~n b k;ı her ıiizele \f' 

refa 1·afı!'ldeki b.a\''l•,, ıl:i de no 
ııı; tJh ıs edilrrıi1tı Oiinvanır 

rlört hir t,raf1"dıı:n ""Jmi:- 1!0 
t Ot\·am ı ~a: 5: 'ü : R fte l 

ı .. ıu ı ie. 
~ eril l' n 

l .onJ: 
a ltın 

ı seıntlerınde !i7 •! amidi~·e Stı)H ŞFl\ER SU \' l': Ya~acıkta bn1i ' 
ı çe mesi vartf ı r. l tsnbulun iyi j .,, ltıtlı bir ~udur. 1 
i 'U kaynakları i<"inde \·erf!'lli rıı )iF \ St;YU: Sart) c>rde <;ul:ır . ~-----------··-----··---------.: 1 aıJa o!anıdır. (Günde 13no ınct (0tlam ı :sa : 5; Sü: ')del , _________________________ , _______________ _. 

Nurullah Ataç üstadım ı ı 
da gayrete geldi. armağanlar 
mevzuunda üç yazı yazdı. Ama 
ne ya·tık ki değerli tenkidcimiz 
bu yazılarında armağanları Ö· 

\'eceği yerde, onları yerden YC· 
re yurdu, tutulacak taraflarını 
bırakmadı. Ona ~öre edebiyat 
armağanları faydadan çok za
rarlıdır jürilE'r daima hak~ıı. 
hareket ederl('r, iyi e.serleri se 
~·emezler, çok defa armağ~n 
k'tızanan yazarların silinip git 
tiği, kazanmıyan bir yazarın 
lutunduıtu görülmüştür. Ataç 
kendi tecrübelerine dayanarak 
jürilerin na~ıl çalı~tıklarını, iü· 
ri üyeleririe h3kim olan düşün· 
celeri, endişeleri anlatıyo4o 
Hem o kadar ~üıel anlatıyor 
ki insan okurken yazara hak 
vermen1ezlik edeıniyor. Gerçek 
ten haklı tarafları yok de~il. 
Brn de öyle düşünüyorum. Gt•
rektiği zaman aynı sözleri ya · 
ıa!>ılirım. Ama bnna öyle ~eli · 
yor ki Ala<;"ın bu yazılannın 

sırası de~i1 heni.iz. Ort'°'da fol 
yok ~·urrıurta )Ok. lliç de1il ,. 
brş on yıldır kurulmuş beş on 
edrbiyat armağanımız olsayd.ı . 
briki Atac:'ın yazdıkları doğrtı 
J?Örül<'bilirdJ. l\o~koca Ti.irki\·r 
d,. tek bir c<l!'bİ\'3t armatanı 
knrulmamı"kPn . · ırullah <\tar 
sihl de~erJi bir ~·tızar1n11zın ('· 
dehiyat armal:z.nl:1rını yerme~i 
hiraz. tuhJf karıyor. Kaı·nı a<: 
olan birine cok yc>mrn iıı zarar-
1::ırınd3n b.ıho;,, tmek nıb1 bır 
$C~' hu. Bugün 1-'"ansada e<lebı 
\at armaftanl· :'lnın n" ltı1:na~ı 
l<'hin<le bir ct-rc,·rın \"Et~ var 8· 
ına, .1rada her \·ıl '"nı ~z rdc~ 
bh·at arm~i'lanı d:·,.ıtıtılıyor. S"'· 
n:ıt arın"li'-·nl::ırı hari<' .. Orııclıı, 
hazı vaı.arlar bu kıd .. r cok ar 

-
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En ke yol 
Kaplıca menim! geld' ı . 

1 
• ı ı:eı: yor, 1 alova kaplıcaları h&lli açı-

lacak.M Dunkil gazetelere bakılırsa noksanlor 14 tem· 

tmu~ kad~r tamamlanacak, oteller o tarihten itibaren mus· 
erı kabulune ha lı~·acak i ı 11 1 • • " m I· a bukı eskıden kaplıcalar 15 
mayısta açılırdı. Hnttft hazan hiç kapanmaz. biıtün sene açık 
hulundurulurdu ... 6u d f "' ik 

1 
e Dıu gec menın sebebi tesisatın bo· 

ıbu ması imi • Blnalnr, binalarclakf mobllyeler banvolar ber· 
at hole gelmli Hl k" • • 

f l k 
• C ım e alAkadar olmadığı için her tarafı 

arr er aıılamı~ o gli r I · ıze ım parklardan dn eser kalmamış. 
'"alo\dn e

1
n fenosı 5on birkaç sene nrfındn yapılan hiledir. 

~ a su arının h rar t d . 
ı ~tırmak, taha . e. ereeesı çok yüksektir, bunu ılık· 
zamanla k 1 mmuJ edılecek hale getirmek lAnmdır. Hlr 
Prof. N~hata~~cımn basında bulunmu$ olan kıymetli doktor 

Ka
,;
1 

~at Belger, bu maksatla depolar ,aptırtm15tı. 
.. ıcanın &U)n tul b 1 rak soğutulur um a ar u ıtaıılle bu depolara tıkarıla· 

liurerı ' ıııcak &uyun harareti, bundan kan tırılmak 
duğu 1 

l', anu rdllen dereceve indirilirdi. Tulumbalar bozul· 

d 
'e tamir edilmediği için son ıamanlarda Jıaphea 6U)'11 

ere su.vu karı~tı 1 k " rı ma sureUle soğutuluyormuı nu suretle 
&tıynn fifa hassa . d · 
ı 111 )an an a~ağıya lnlyornıu•. Du hal kap· 
ıcnyı be~ S!!De Udd w 

blttikt m etle klralamıı olanların mukaveleleri 
en sonra ani 1 l enllenm 

1 
ası mıı ve lrızalann tamirine, tesisatın 

. e• ne geçllml5 ... 
Dır parça g 1 d 

kat bu Ü cç 0 sa a buna teşekkfir elml'k lbımdır. Fa· 

ki m na r.betle akla ıu sual gclivor· Bec: ı!tl~ne mtıddet 
racının ne ya t » • .. 

edilmedi" z Jl 1
t.1• malı nasıl kullıındığı neden hiç tetkik 

keller ın. a~neder ek Sağlık Bakanlığının uf bu hle mü· 
bir parçac~~aan vardı. Bunlar neden kaplıcanın her gun 

1• 
1 

gerileme ine ses rıkormadılar" 
a ova kıı ı • ··· 

den blrldl 
11 
Pıra 1• Ataturkun bize bıraktığı gfiıel eserler· 

orada din;· nI stalar oradn &ifa buluyor, dinlenmek isti ·enler 
zam bl eü )orlardı. Yabancılara •kuçük, fakat çok munta· 

r m l"SSC'~e. dl . ..,. . 
teri ·orduk Ka e ı;o,_,sumuzü &ere ı;ere burasını gos· 
çok acıklıdır. Plıcanın peri5an bir hale getirilme t cidden 

1'alo,·a, &lmd' D 1 . 
renin bilh 1 en zcllık Bankasına de\•reditmlıtlr. 1da· 
"fbl A' usa bnşında bulunan Yusuf 7.h a Önlı, Ulvi '\"enal 
., nupıı k 1 1 
rin burıısın t k ııp ıca nnnı gormuş olan kı) melli ıahslyetlr.· 
niz. Fakat' 1 e :ar eski mukemmcl hale getireceklerine eml· 
i~letınek 

1
• ş ununla bitmez: kaplıcayı verimli bir ımrdte 
uımilır r • 1 de hl • vunıın ıç n df' en kestirme yol, eV\'f'lce 

r l?tilnasebetle · ·ı d'ğl . 
Yarı hissesi hli. 60' e ı mu: gibi burasının ldareıdnl 
devretmek k kfımetln elinde bulunacak bir anonim ılrkete 
den anlar ·b~ı 1 bir kontrol kurmak, :kaplıcanın ba~ınıı bu i~· 

r zatı get!rme:t.;ir. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 1 içme suları ı Taç iyı e balosu Bursa 
~ok pa lak .ıe6itı• Cezaevinden Vollanmızd lstanbul içme suyu 
3-' l!iJ ~ çok bol şe irdır 

< BQı ı ıncıde> Hediyelerin dağıtılmasından Kaçan y • I rl 1 Emniyet es ~ı 4 tınc d ı 
reddilt göstermektedir. Yunan sonra müsabakayı kazanamıyan- dadır. İnce bır sudur. otom'>bıl 
guzelıne de aylığı 1000 dolardan ların bir gece bnceki i.ızüntüleri <Bası 1 lDcJde) yolu Hrdır. I I bir. &enelık mukavele teklıf edıl- ) erine salona hudutsuz bir neş'e küçük Beledb eler, biraz. direksi· ONÇEŞl\lE SUYl'· E , kır ç r 
dığı halde Ma.,,Takl buna henüz Mklm oldu. Balo, gecenin geç yon kullanan adama hemen eh· şısı ıçındedır On pır ft olu •rın 
karar 'erememiş görünmektedir. saatıne kadar devam etti. liyet Hri:,orlar. Bfı 'tik şehirler· akar. lı;tanbul G ımruk Fmın ı 

Kraliçe seçiminin ertesi gUnU 1 Derrce alanlar, fılm şirketle· de de imtihan ba5tansavma 'e hak Af,a hauat•dır. S uk fa. 
akşamı güzeller şerefine Şehır rlyle kontrat şartlarını müzakc· sathidir. kat kaba bır sudur. 
Sarayında Long Beach Belediye. re rtmek üzere bir müddet daha Netice olarak, bir motorlıi ll· TANTAVI SUYl'. U kUdar • 
s~ tarafında!' bb):Uk bir balo \'e Long Beach'te kalacaklar, diğer sıla kullanan her aklı baEında Şile yolu iıs~tindc- Umranıve- o· 
zıyafct verilmıştıı:-. MU~abakada gbzrller paıarte•i günli uçakla adam, yalnız kendi arabıııunı )Ü· ~U cıvannda Tanta\i çıftlığı i ın 
dC'rece alan ve alamıyıın blitun Kalifornia'dan avrılacaklardır. nitmeğl dC'ğil, soıdc fioforlerin dedır. Char<la tatlılığ , e hafıf. 

1 

çılıe.ller bu baloya davet f'dil_mls· Öğleden sonra. A ~-rupa ve Ya· acemiliğinden ''c akslliğınden lı"'ı ıle !ibret bulmu~uT, 
lerdı Şere.f n.lonu~da. bırısı şe- kınsark gılzellerini Nevyorka gô- korunmağı dılşılnmek zorunda· TE 1 
hir cazı dııtcn lndıan orke·t tl" k ı h • k dır. Fennin kaplanna gafil olan RKOS Sl'\'l: 

1 
t nbula 41'1 

• b rası ırrce o an ususı ur;a saat kilometre uzaklıkta Karadrniz 
olmak ilzere iki orke~trn yPr al· 17 de harekPt edecektir. sözde oforlcrr binlerce can, tı S l b t b . k mihonlıırra kı"mctlnde mal em· kcnarındakı bır ı;olrlf''l alınan u 
mış a on a an a~a Çt('P ''e Fransa J?ilTeli. derCC'(' alama· " dur. ŞEhnn Rumclı l ka ının ı 
baHaklarla donatılmış, ıehrın masına ra&men HollY'vood'un si- nbet edili)or. lll"rgun mC')dana me ve kullanma sunıdur. TerkCI 
Heri gelt'n şahsıyetleri, gazete ve nema alrketlerınden biri~·le, ol· gelen :ıa'lntın heııabı, kltntn tu-
ajans m h b 1 · d b 1 d d tulsa, millet deh ete ducer. olunde!l alın n u bır mC'trl' ca 

u a ır en e a oya a· ukça parlak bir kontrat imzala· ~ pındak demir borularla K ıt 
vet edılmislerdl. ima a mU\affak olmuştur. Birle· 5e)rtisefcr kanunu, bu sahlpsız haned kı s;ızmC' havu larına crti 

Dünya Güzeli açıkmavi bir lua- i1' Amrrikn eyaletlerind"n gelrn da\"avt ı;ahlpll bir h le koya- rilır ve b ır~da11 ehr n m ıhte}ı{ 
let giymi olarak r: Jona girdil'!i t!lızeller içinde bazı Amerikalı 1 caktı, can \e mal israfını bnl"ve· semtlrril'ldrki depolara gönderı. 
vakit, alkış tufanı 1'cr trafı kap· ~,,nç kızlar da Hollf'vood'da yer- : cektl. Halbuki bu kanuna ltrc· lır Sular Maresının Rumeli ya 
tadı Ha\•ai guzeline de çok teza· Jnscrck filmler çe,drmek üzere l liste bir turlu sıra gelrmiyor. kasında mayıs 1952 onunda 
lıtirat ~·apıldı elvl'rişli mukaveleler elde etmis- Teknik nı1ıımlnnn elinden çıkan 43994 abone~i ile 411 çr m 1 

Bu akc;amki balo için, gUzelle· lerdir. böyle bir kanunun 1\lrdi tC' miı· vardı Bu abonderın ..,,. !;P mr 
re ka\•alyeJik e'mek lizem Amc· Kraliçcmlz Ge1enJ:ü1, derece ımkrrcsl s;ıyeslndr ı>ldr edilccf'k IC'rin Terko "olunrlen b r und" 
rıkan kara. 1'ava ''P deniz ·uv alıımıımasına rağmen her gitli~I- netice aeaba nedlT"? ldari ıslah'lt akı'tı ı 'su mıktarı 100,000 mctrC' 
vetlerinden &uhaylıır da dıı,et miz yerde beğrnılmektc, coşkun- Bundan lıırkaç gün oııce Bur· için memleketimize ~cl!'n "" l kurı'iir. 
edilmişti. Biıtiin g'.I l'er, rf' 'T'İ r alkı~lanmaktadır. &a cezae\inden parmaklıkları jı;,iç.re rlE'\·Jet nılsl B. J,elmbf'r· TİRYAL HA TUN Sl Yl' 'E 
ünifomıa1ıır ı;ıYmi" ka ~keli'· BC'n ~uıellC'rden avrılarak dl kesmek &uretı~ le kaı;:an katılde'l ger'in haklı tavsiye inrı uyuh· vuk Çamlıca ~u~ u ÇP m re "O'l 
riyle dan~ ederlerken çiftlerın ~e bır ucakla Nevyork'a hare- mahktim Satıh Saçkesen din rak, lerliıı btı gibi teknik me· me'rt' m" afrd Yıı ıf f • rttı• 
üstiı'le serpantin ve konfetı ~a 1• ket ederPı!ım. Biraz önce 12 gH- Kumkapıda dola~ırken yakalan· st'lclerıte kanun rıkarmak ııll· F.f Pndı kn.,kurı·., b h,.,.. d , rın 
yordu. Orkec•ra dvrduğu ıaman zı-li hir Clipper uçağı~ le J.ong mıştır. hiyPtinl hlık(ını.ete 'rr e ''e biz· bıt ~Ik bır ÇC' mrdır ıçımı h f.f. 

I Long Beach Beledi)•e başltant nearh hava alanından uğurladık. Salıh geçen sene, nişanlı"ı l"l· 1111t yalnıı pren<;lp ifade cden ka· tir. 
ewelA Dünya Gilıelinl d:ı\'et et- !'\IP~d:ın ırene mahşer gibi kala· frtle aracının açılm .. sına ı:;rhep nunlarla mt'Ş"UI nlo;a. rnaclahat T(ntR~K Sl~T B u ç m 
ti ve ona. kıızand•~ı pa\"f' dola' ı· b:ılıktı. Birrok rr~imler Ye fılm· olan dayısı Necmıyı oldurm!!k 

1 
bakımınılnn nrler kaunılır! O lıC'a tepesinden Bevlerb ıne ı 

(ıyle. Kraliçelik kupasını , ıırdi. lnr çekildi. Her gUzel" tiçek!C'r istemi5, fakat bu arada arabacı 7~man '.:ltt'rll<.tnn çıkm c1nı1a :ta· nen yamaç•adır Le n•li \r lne:e 
Bu kupa, ma\'undan mamul 'crilıti ,.e f:!!lc~ek vıllar için iyi Brsım i mındr bııska birını ol-• rııret olan kanunlar ıla )ıllnrca bır sud•ır istanbulun en mr !ıur 

1 dort kö•e bir kaide Ustüııe otur- •anslar trmC'nnı edıldi. dılrerck 18 sene hapse mahkum sırn hrklrmel ten kurtulur. Karakulak. Taşde!C'n. Goztcpe 
tulmu5 yarımdalre 6ekll.ııdeydi. ~alı ~abııhı Gelrn:ıülle Nev- olmuştu. Şayet kanun ndı hlr mlinl trş· Küçukı;:amlıca \E' Çırçır CS n 
Yarımdaircnin UstünP, ile gUrcl \"orkta bulıı5acaı!ız. Persembry(' Yalo\'a l oliylc 5ehrimıze ka·; idi cılh orc;~. b:ışkn bir ad ı;f'~fe· l rr) &ııları ara •nda &al ılır. oto 

1 kadın heykeli iliştirilmiş ve kol karlar Ne~·orkta kalacak olan çan katil, on parasız ve ııç kal· [ ı'il fn, fııkııt ~·ollanmmn grnl~ mobil ~"Olu \'ardır. 

1 

larını hirhlrine hağla\·nn kadın Türk gii:ı.eli n gün Londra füe· masına rağmen, ıntıkam alam ı- 1 iilçiiıl!! ~·ımldı~ı. ) 111binlerce, va· VALDE SUYU· Kilçtıkkovc 
heykellerinin üstüne de. altın bir rinden Ttirkiyeye uğurlanacak- dığı, nısanlısının davıc;ını oldur tındnş. 3 ürlrrre mll~on kı mi'· 1 ya\ a on dakıka mesafC'dr-dır Br~-

1 tı:nsiye merbut gene altından bir tır. mrk için İstanbula gcldığini soy- tiııde m:ıl bu \'ollarda ta~ınd•ıtı mıAlf'm Valde Sultan t r f;ndan 
t kiırc yerlestirilmiştl. Xıhayet ..ı.,,.,ıh mmuı Mu~~~iriw ıa lemiştir. bir sırıııla l ol ıınnn:isl devam yaptırılmıştır. Suvıı kabadır 
\:llrenin ilstünde Piper Lııurie· Sara Ertuğrul - - rdin ı;ltmr~in. Hııkfımct. C~c ·rü· I YAKACIK C:A '\lb\L TI Sl!YU· 
nin altından mamul bir S!'m~otü 11 '4 rvor Gece y:ıırıs 1 serer ikanu_nu) denilen hu kanu· ı Yakacık camıı ~anındaki ç m 
\ardı. He''C'tİ umumiyPchl" hir- U na (Sr~nı'>C'fC'r nizamnamesi> dır Yakacıkta m"vcut 16 muh .. ~r-----------~--~E:n:is~T~a~h~s~i~n~T~i:tJ lıkte 68 kıln ağırlığında olıı.n \m. New • York, 1 - Rugün ma· ı c Bıı~ı l incide> a~ını Hrl'rek JmmC'n oı~un, tat·ı t~lıf udan, hafıf, tallı vc- brrrıık 

5 

Vatan'a 

Gök yil . de 
Güzeller c uzun 
Bir yolculul' 

<Bac:ı 4 ün,.iid,.l 
2 r t m hır r ını)et ve sda-
mtt ıç rı ınd )dl. 

gunlc
ra ım. 

Dr. Zcfcôi Muammer 

TUNÇMAN 
IlakteriyoloJi J,aboratuan 
l"an balt;.1m ve idrar tah
lıllcri 'e taze a ılar ve id
rarla ebelık le hısi yapı
lır. Yeni ııdrr c dıkkat: 
nıv rvolıı. ~o 103 kat 2 

Telefon: 29125. 

Ir
• panın son derece zanf bir gıirü- h:ılll &aatle 9 40 da New • a.i;a kalkan l\lehmrt dıı elırC' '-ıka!ıı ~e"'" ııcabıı r.ırrlis çok 1 A\ azma Koru ve Şl'kC'r suları 

ft l s ti niisti \'ardı. ı York'a g~ldım. Doğrur~ Plaza ı lıır bıçak geçirrrek krndı.inı ) ı· ı 'nn gurr lr7 arasında sa-.ılan bir sudur. o'rye eruı Dört tekl'rlekli bir araba fü;. oteline_ gıderek Gelen~lU bul· ral1yanların pe.lndcQ ko~·na)ia TIC'n cıın•ı bllhorum 1 i yolla· Bunlardan ba ka, 1 tanbulun 1 ·~~7A~~:sg~ 
tüne \crleştirılmiş olan bu ku- clum. Krndısl bır hafta suren fan· başlamıctır. Sen:ıde dola makta rımmlııkl. can ''e mal rmnt~etl ı"ınde Rumclika\ağı çr mr ı l1 

11 e , t• pa\1 Fin ı:tizch bir dPfa kucak· :ı~·e~ ':. hryecanların yor.ı:unlıığn I olan halk bn \al':l)et karşıs•nda :~ı kadar t~hiri~., bub ka~ar atık vu. Fırıldak suvu. Otuztılr SU\'U 

ladı ,·e Beledi\ e başkanına te· I ~ın e ır: :ı~~unl~k. be~~hrr Pıh· cı~lıklar atarıık kaçışmda baş. Rır an:ı~ 1 : ~ e "k ra ı a~:ız. Sam erde Abb ~ Okumu o lu 
<Baıı t ı ld &ckkürlerini bildirdi. Sonra mü· atı yenn. e ır_. l 1• gun daha 1 1amıstır. Bu araıta ezilen:"r de ~7~ ı.a ?.I ar a arı a ar yanı an çl"cmpsı u, u Kıreçburnunda 1 • 

SalAhı~·etJı kayna ne el j olmadığını bıldırmektedır. teharrık araba ustundeki kupzı, b.urada mısafırımizdır. Cumarte· olmuştur. Sergide dola~an ve. hııkntnPt n, bıı!l dftularda. c1a <>l· h•ka~a ÇC'Ş!llesı su)'u. Kazalard n 
nıldi~ıce gore 't ki ardan oğre- SC'n olarak İran notası AmPri· l>ı!lonun sonuna kadar salonda ı &abahı 1stanbıılda olacaktır. ı dat Sokullıı rkıbi drrhal hadıse leri b .f!lı "'"' frt'I kıılmım, ~ım::· ı ~ 'PrP Hanım ~u~ u, Çıııarcıktıık 
tası bın kdım ran Ce\abl no· ı kanın sılah evkiyatının 26 Su krldı. FOTO G '\ZELİ l\JÇSBAKı\SI ~erinr ıırlerek h:ılkı yatı ırmı~ mt .. hay:ıtımı1da nr. kad:ır olı;:u· \" nı bn ve ım~• k P.'olla Ha~'\'l 
yet iddialarını e tutmakta, Sov. bat 1021 tarihli İran - So\ı·et D • . llAh"Kl~OA 1 \'e nf:ır yaralı \ azh ette olan l\le11 ı;uıluk, ne hdnr ihmal. ~·ı~ıın· 11 hrn, g lzPI l tanbuluı:ı h-l 
Amerıkan ordu ~eddetmekte \e dostluk anlaşmasını haleldar et· un .a Güzelıne. ayrıca 7000 . . . . m"t Grzı::ını ilk )ardım hastane· ıtukunun en nrık bir bPll'·t cıdlr. r t yapmış sulanrıdandır. 1 
tin dahıll ha~t& .nuin memleke·' medığıni 11Ave etme'ktedır. Türk lırası ?e~erınde pır~ıınt~lı 1 Foto gllzPlmı ~eçmek Uzerc O· sine kaldırmı$!ır. • Ahmot r:enın y '~~ N r C'elhl V'ilGF.Ntş 

R
dece muhafaza l'~enı~~ı:ı~!~nı ısa- ı Bir muhalif mebus, 1\teclls bir kol saatı ıl". on seku: bın kuyucularımız arasında actığı· Sabıkalı şahıslar oldul!u sö,·- S • ı . d 

usyala karşı hır taarruz ~leutpl Ba5knnlığına setildi T.ürk !ıracı dr>i! .. rınde ? ~az ar:1~ mu:. mtisabakaya aıt resimlrrin 1 lrnen bazı kimselrr, carıhle~i M ,, anot a emın c : 
" I bır ı;por otomo"ııl hedıyr edılrlı. tecnıfı ılerlcmektedir. Gelen re- nnJ e te lım ctmı~·erek karır·ı fSfr 
_ Tahran, l (AP) - Musaddık ~Iıl b •· d d ı , . ., ., " • • sa a~a a . ;rece a amıyr.n, \'apların sayısı, binleri tecavüz m·~larıtır .. Milfıt ve Orl'ııın is:m- ( Rosı 1 lnridcl 

hukiımetınp muhalif mebu-lar· fakat K:ılıfornıa va kadıır gele· ettiği ıçın, tasnıf ışi de ister is· !eri giıcluklr tc b t Prlilebilmıc. k t p p 1 t B k , ~ 
1 dan Dr. Ha en f mamt bugun j. rek ke~di m,,mJ kn'l!'rirıi tell" il trıncz uzamaktadır. Bununla be- tır Sanık! r aranrnft\: 'ldır .... ;. ı 11e ,.1asa. ;r '.,.~n od \.

3
"1 

1 1 

r n l\1Pbu an 1\fecli i Ba l.ftrl•: • f · k bilu gü b b · · ~ e .. ..a n•., a ı:U''l· 
na &(',.ılmıctır. fmaml. seroım ı·,.ın l' MP Ş"r ını ı•anın t n • ra er u isle al.Akalı tam f ko· rah ·a amelmıt F lm1 tır. mu~ olun rr; ta ld r T • 

" w " " .. ıı,,r., d" arrırn hed•\eıer \'f"· mıtesi gC'Ce gundliz çalışmak SU• " r ' . ~ .. ,,,., '-""'n" gereklı 33 o~u kılakıt eld" et- rıldi Bu hPriisrlPr, k{lçfik boyda retıyle neticeyi bir ım ewel el· -~- - ~ı;tkAn b ı :J'1m af. bir. ha~e e 
l":> Dolar 7 :ı 7!11 mıstır. M clıs. Uu addık tarııf- ,.e d ~ köşe bır kaide ustune de etmek ve okuyucularımıza Pof ı's gore, B ha:1!dd n Berrke.t Paca 
ıo l'nu.ı 2 ı •J I? :ı ıı dan l\leclıs Reısı ,adın 1 "tndan o•l•rtıılmvc. altın kapbma bir 1 b•ldırmek kararındadır. 1 da_ kah n:vı lm~maktan ıtı'"aT f''· 
ıce Ltru "'-•rı • u •.11 Abdullah Muazıami ~e 35 oy ver ku,.eden ıb.,retti. Kürenin uctil· Bırkaç güne kadar foto gUzeli maşı 1 lnriılel mıs ve kab ne~ı korm a lamın 
ıcc tu m ftaa " 11 - "H mıst r. Dr. ~! sadd•k t rafJ-ı _la- ne gena PıpPr Laurie'nin altın· mficab:ıkıısında en çok rey ala· dP\-ııcu, hu ap:ırtı:mı"lın bir katı memur edıleceği oğrenllememış-

r ğanlar 

~a tkında 
lR tarafı 4 unrudfl 

h~) .ık bir :nıt ı• ı o ra r. 
dır. Bu ısığa koşup gel c k 

nç dcğerlerımız, kabılı) etlt: ı 
miz var. 

ıc') r un ~ "tıı u oa :-ının İmami ~1 Meclıs Re, ' "!' dan :> apılmıs bir bıblo u ili~tiril ırak fotograf kralitesı secilen kıpanınra dığer katına çıkmak- tır. 1 
1 !) e•ıc ıı:. er,:~ n 'o 71.118 'o eçtır?'rm"k hu~s ~a _s.1:-fr•. I mi~•i l\tu•ai:tkaya katılan her resmi \'e bu re me rey ''eren n- ta ve hoylPre lıı ·. kö·e kapmaca Bazı ka:>nnklara ı:ore kabinl1 
ıoo Dral.tıa.ı ı u 'eo tıklerı g \ rttl!!r n t.c" z ~ 1- lr•llr' '1 güz,.line. bu11dan başka ktı;1..'Ucularımııla bunlann kur'a. O\ nıınm~ktadır. l"•'clık randevu buhranını~ gı?erıl.rmemC' ı ha- ı R rmağanlar, arma ablar d 
ıoo Ceiuı ... aıt Eu.1.111 - ı 1711 mıs•ır ·,•, • c'ık •ıır f"' rJarı 1" ') Ttlr'· lira~ı dPı>"rinde bırer va iştırak numaralarını sütunla· l'\"i lclctMenin pek az bir para ı.nde ~l'nı kabınenın Vaft Par. \it> durusoruz. ama du ar. 
100 tu., ı:., "

1 
1 " - uo '.!eclis RP. l • ır'n O"Cl' 2 nılay ı ·n -<'1 ~ 1a•i \'erildi. 1 ~ımızda il An edece~iı cezacı var<lıt. tısi !arafından kurulması 1 tene. 1 dınl"yen kırn' B•ı armal'> ntarın 

ESTIA 2 u u ııı .so 1 gô trrmı }er e [P, so"'r~-ın ara.
1 

-- ·--- Bu vrnrc•e <' aı::lı bir hal cPktır. . fayda~\ndan bah C'rlıp durmak 

1 
•• M '' TARVti,AT lannda &a(rlaM hır ceph(' k •ruJ. B '{ 

1 
h • J 

1 
çare•i bulunma 1 \C duzene lllısır pollsl muhtemel hadı etere tan hır fayda çıkmı}.ıcn .:ı brl 

= • , fAJZLj TABVh.1 E~ , mu5 ve Ali 5 .. yegAn, M•:az:rımi areıı. ı'."" ununu IS a ıçin ça ışma ar konma 1 için Merlı r bir kanun karıo:ı 1ertihat aldı lı bir ry. Galiba Nurull h A-
t' •u • hzıırurıı 1 ., - leh 'lde ad vhğından ferar.at et-• teklifı verllccC'ğl Eöylenmekte- Kahire, 1 <ANKA) - Bumin tac da bunu bıldı ındrn ımril 

1 
•as • t.,nrurıı 

2 7 
;~ C'> 1 n'. •. Sıjasi b r miı~hit nt't ce 1 .. • <~a~ı l lnrlıle) min etmlyecdi gibi memleketi dır. resmi çrurlerden sızan haber- den arm anların zararlarından 

1

9'1 l>e:ıı '"7c rı ft? !~ h k' ında drm tir kı: lı:~n .:>00, 35 lır~ _ıcın 350. 40 }ı~a bir enflAsyona da götnrebilir. r.asılan e~ler lC're ı:ore, C"umartesı ı:tınlı istıfa !•ah edıp, umutl ,.ımı ı !ı'l al-
9u tıe~ ,.,.1) nı ·ı l l' 

1 
fer 1-t ·dd k iç n 400, 50 ıı;:ın 500. 60 ıçın 1951 yılının asgari ger;im en- Re• nıtta s,ıA n a mahallesi eden Ahmet Necip HılBll Pa~a· leı-ımız dız inlrme}c ç 1ı • 

ıı •r ı!•'u 
1 

• maım n n za. hı bu 1,. 600, 70 için 700. 80 için 800, 90 " ,,; nın l•tifa~ı burlıne kadar re mrn 1 •· -ı2 ~s ·'" ı r ıc o cup r· z r m ı<; 
1 

• • • deksi nazarı itibara alınarak bu 14 sayılı Zıt Karrtrs'C'r apartıma " ... ~or .. Hala ~ırıklığımmn fazla 
' ,' ~ıfu n :ıo ' • ' "' ••k'a' bf'rabl'r, l\lu ad. çı;ı 900. l~~ ıçın 10~0. 125 lçın !.'Saslar dahilinde yeni bir barrm nınıın 4 sa~ılı daıresinde oturan kabul edılmemictir Jllllıli p~ olmaması ıçm .. 

ı h•u ıu 'k' ~ B b k 1 k 12J0, 150 ıçın 1500 lıra. sabıkalı rande ... •cııl rdan Pe- kabinecinin bOUin Bakanları ıs- OI"T Y AKB ı, 
.ı , 21 !1 ' .. ~ en as a an o ma . hazırlandığı takdirde yeni maac • u f 

datu IV ~·"m" 1 hal nde bunda mu\af· l\Ialıye Bakanlığı bu hu u ta . ~ rıhan Kenar'ın evlndr ahlAk za. ıerınden &\TJlmışla~~a da cı~le· ~ 
Z.ruı Bı~tıu1 1 

21 •o Ik olaml\ar~ 
1
.,

3 
hır is'ar savı- dığ"r Bakanlıkların miıtaleaları· ceheli eu şeklı alacaktır: bıtası memurları tarafından ya- ri Bakıını Ahml't 'Murta7.a Mu. J'.~I 

Ztruı Bınh•ı tt 21 '> lamaz Mu addık halen :ı.terlis- nı lstrmiştir. Bu ar:ıda Maliye 1 15 lira acll maaş için 350, 20 pılnn baskında bır çıft ~akalan- ragi Pa~:ı hiı!A uzifcstne de\8m 1 
us2 z '"t B nı l'> · ., , n g{İ\t'n oyu elde edebılecek Bakanlığı gerek kendi grrek di· lira lı;:in 400, 25 lira için 450, lT'Stır. etmPktedır. ~-

=ın52 Z •ut 11 ı • 1'>:""'> durumdadır ğer Bakanlıkların mlıtalealarını i30 llrn için 500, 35 lira için 550, Taksim SırasC'lviler Kanlar 0 • D ~f'r taraftan Mısır polı l, Ka 1 2 3 1 
= ~• fi PAIZ i 1" " 0 ·• tetkik etmek lizere İsvlçred!'n 40 lira için 600, 50 lira için 675, ılaları çıkm zı 162 sayılı apartı,; hirP.dP \'ukııu muhtemel Mdise-

2 
Temmur, 

1952 
- Çarşamba 1--~-~'---6--~-'_. 

au o.mı,,.'~ TAHVii ı~ • D • • , b b.ir ~Ut.ehassıs da eehrimlze 'e·•ı60 ıı:n i~i~ 756, 70 lira .için 825, manın ı inci katında oturan sa· lere ka:şı hazır ,·azi~ette bekle İSTANBUL ... 
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1 Haber aldığıma göre, her Ba· ! 1.00, 100 lıra ıçın 1300, 125 lıra vcrdinln e\•inde 3 kadın iki er- bt u, ı ı ~ R•·ho u on ori. ıra 
•'le ma nı 1111 oo ( HaS1 1 lnrlde) kanlık yeni barem hususunda ıçın 1500. 150 lira için ~ 700 lira. kek) akal:ınmıı;, ve kadınlar has- Kullanılmış clbiı;o ithali koım"I ı'i n Ea•t: ıar < P .ı un w 

19, İıtl<? ıo 00 yazpaca yo''~lı- T 1 ımden Be· '"t I l M J' B k l ğ , Bakanlıklar, mahnımıyet böl· taneye sevkedilml~lerdır. Ankara. l (Anka) _İstanbul· Da•t mu1·: ırı l u o 'I rı. 'r •• 
lD• t.• k •u I 103 ~ 'ta ıı nilmi~•ır. nıu a ea arını a ıye a an ı l· gelerinde vazife gören merkez- ~--- daki tacirler Amerikaya kulli~·et· o -un lıautarı ırı) u o Kapanı 1 • 
rn,o tı ır:•ıı lt ll'a oo Burada da bu' uk Tlirk deniz· na bildirmeğe baıilamışlnrdır. den tayin edilmis memurlar için Ankara 'da li mıktarda kullanılmış elbise si- * 

""= •• 
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' 1 1 ınHo C'isi Barbaros adına 1 dakika ih· Bakanlıkların hemen hepsi Mali- de bir terfi mUddetinde ikrıımi· parlş etmişlerdir. 
-. ° FAIZU fAH\;h ı E;:- tiram dunıcu '-'apıldıktan sonra ye Bakanlığının hazırladığı yeni Ye \'erilmesini teklü etmektedir· <na~.• 1 incide> 

!:rraııı ' • ... " " 1 B "k • l 1 k 11<? :ıR.oo eehır 'e Deniz Harp Okulu ndı· barem taslağını benimsememis· er. u 1 ramıye er anca lls· soyulmuştur. Jladı e !ibyle ol-
uııı:r•'· lDIR na ıkı konusma )apılmış· Barba· . tUn basan gösteren memurların muştur: 

ln.,,, J't! l1 ' dal 2 .ıo t l kl k ' l lerdır. Bu mevzuda Bakanlıklar almasını J temekte ''e şu rnüta ismini arıklama"' i teml'-•en 
ln&ııı :reli o Y "' 2& ''> rostaknıbeına bç~ en er odnuimast: şu mfitaleayı ileri ı;ürmU~lerdir: lenvı ileri sUrmektedirler· . " t> " 
th ıv 10 00 

nı a ı n ır manga en z erı . " · bir memur. bir me)hanede içtik il 
aıı- ,... ı;u D Yoın v tarafından ha\•a•a Ur el atıc ""a- Haremde değışlklık yapma, Böylece mahnımi.vet bölgesin· ten sonra evine "iderken saat 2J Temsi er 

uu TıhTf" ı ıı no ., "' w " U k .. -
102 20 

pılmışlır. memurların geçimini bug n li de çalışan memur, hem istherek ~ıralarında kendısinl takip eden 
~~ 4.s FAfzı,t TAHVİLi ER Toren, muntazam bir geçit res· hayat şortlarına uydurmak gave- çalışacak, hem de bu müddet iki şahıs, Mrbusrvleri cıurın-

u Talı'1lı 
10 

' - mi ne sona crmiştlr. &ine matuftur. Halbuki Maliye zarfında eline bir miktar toplu da iıni olarak srrt bir cismi 

B• of a Erkek ı, ae ı • r 'or :ıln 
İlli 'ucı otro tnırrı F "UZID D• r 
denlıı Mart lndo huırlamıe rı iu'kları 

(İıı .an Suratı) adlı Turl: ı ..-e (Srır• 

h• 

- BAl\1[ llİSSEU:ııtt T.so Denizrılık bayramı &enlikle· Bakanlığının hazırlamış olduğu parn geçecektir. kafasına vurmuşlardır. Mrmur 
'• ~·• 1lankuı nne dün &aat 15 te Moda koyun- yeni harem tasarısıııda gene kü· Bakanlıkların bu miltoleaları sendelerken ikinci darbe gözil· 

lı Banı.u, N. :'lg -;-= da yapılan kurek ) arışlıın ile çtik memurlar ihmal olunmııkta, Uzerinde İsviçreli mUl~hassıs da nC' yorulmuştur. Butıun Uzcrine adınaı ıh, :?>•w•' •dlı lr.rll ır• pı:r•-' 'Kopanı 
l'ıpı ıc,.,41 8 

as 
50 

devam edilmistir. CumhurbaşkR· buna mukabil az çok normal bir eh .. mmiyeile dıınnu~tur l\lute· zavallı memur oldu(:u )ere yığıl ıorın tınısı ı, okul koroAıı koMertrıın 
T T car • 

12 00 
C k geçim sll\·i~·esine ıılnıımıs yüksek hassıs. baremin ıısgıırl geçim ınış ve kendinden geçmiştir. l\lii k:lnmt bıırun uat 17 de o~ıncl ıo 

.~ eı flınkıuı nı cllıl Bayar kure yarışları- .. 1 h" d"I kt d' tecovizlcr memurun evvrlA cc· ki! nd~ CEıkl Em.ınonu Hı keTI) nrl· 
..... a'l o "'•ıı•- fi oo nı seyretm'ı•tır. Demırh'ısar ı·ıe uıemur ar ımaye e ı me. e ır. esa~ına ı;örr. hazırhınmasına ta· 

"' v B itib 1 · b t ft d · · bindeki 260 lirayı nlmıcJar, bu- lmkt r. 
Sark Dttl'ın•ıı'ırı t"oo Sulta'lhısar mııhrıplerl başta ol- u ara yenı arrm asarısı ra ar ol uğunu bıldırerek, bu- nunla iktifa etmiYerekv memu-
Oıınanıı a. 2' es dukları halde Adana ve Uludaı. ha7.ırlanırken evvela dört ki~ilik giin İıwlçrede tatbik edilm usu-

6 lil ıı ı 0 run elblı;e~ini ve ayakkabılarını 
Oh'. nır0tı Alıcı. EO co "emllerı' v·e Denı1vollan cehı'r bir aile için memleketimizdeki er ııUrmü t r. Mütehassısın "' ı.., " t kl'f soyarak yolun kenarında bir don 

_ '19 ao o '.:.nı,.on .d 1 'ı oo hatlarına aı·t Bu-a. Halep ve asgari endeks esas tutulmalı ve e • ı ettiği usul şudur: = .. ~.. I! •" bir gomlek bırakmıflar \·e or· 
PA1tfa ftORS , • ı co Ercnkol upurla"'l dııvetlılcri baremin ilk derece indeki mc- Her rn!!mura a~gari geçim en- tadan ka;tbolmuslardır. Polis 
er • Ası Al.TIN t-"l"n hamil olarak van" mahalli "a· mura bu maaş lerilmelıdir. 1951 dek-ı;ine göre mua~·ven maa5 ve· · 1 u k n • ,, ~ "' mutccavız erı aramakla me~gul· 

0 ııuıı ,R
3
';;-;;-- kınında 3 er almış hulunuvorlar.

1 
geçim endeksine göre ana. baba rildikten sonra, her ayın geçim dil 

="> tıoar 
1 0 

F1'. dı. Ayrıca irili ufaklı bırçok ve iki çocuktan mliteşekkil bir endeksi hazırlanmalı. eğer ge· _r_. __________ _ 
SERRE 1 Ph'A Fr sandal da arı~ yrrinın etrafını 1 aile 350 lira ile geçinebilmekt(:· cimde bir artış \'arsa memura bu 

Olh1Zl EJlt ADA çevrelemekte idi. Klupler \"e 1 dir. Binaenaleyh baremin ilk de· arl15 ni~betinde ev,·elce butçrye 
:tını ıı Lo don ' ' muhtelıf donanma fılikalan a· r~cesi 3so lira olmal~dır. Barem. a)·rılmış ödenek faslından tazmi· 
E ·~· ''•ıctır ıou • loT rasında yapılan ~arı61ıır çok bır taraftan bu ııekllde hamin· nat \'erilmelıdir. F.ğer geçim en· 
tı !u eı ktıt ıoso · lOe:ı zevklı olmuş \ e davetlıler gUzeJ nırken diğer taraftan a gnrl gc· dckslnde bir evvelki aya nazaran 
l>ol•r cekıer 424-..75 \e hryecanlı bir gün geçirmlş-t ç~m {jartlarının bu~iinkü Se\·iye- bir dUsme varsa bu nishet me 
n lar . ,., '2~27 lerdi ... Yarışlar saat 18 de ni· sınin muhafazası ıçln gereken murun maa~ından kcsiln:elidir. 

_!n· - • Fr 42 -4211 hayete erdıkten sonra daveti ile tedbirler de alınmalıdır. Bıı ya. Ancak:, İsviçrf'li mütehassısın hu 
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Operet topluluğu 
Her akşam 21.15 
de, Pauır 16 da 

- BobstillPr -
3 perde muzıkal operet 

Gı~e 11 de aı;:ılır. Tel 43134 

SES rh' ATROSl•NO' 
Her akeam saat ıı de 

ZATI SUNf:tlR 
TF.!\1SİU.El{I 

.tı,l,ÜZ\'ONl,AR REVÜSP· 

SAR 
9 -ııı> ri taşımakta olan gemiler do pılmadığt takdirde yeni barem miitalr.asının hi1de tathik kabıli· SirkC'cıdc Saffetnae::ı eaddPsi 

- _RAPLAftDa G h h i bi ,. 
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....,_,,...._;;,:;:~~~~n:._~Ao!L~~:!I~NL alata rıhtımına dönmiişlerdir. memura er ang r fayrla te· yeti olmadığı aşikar şekilde ı;ö · 18 numaralı dukkAnın sahibi Ah· Yeni neşriyat 
R. at Batı; ar Denizcilik bayramı şehrimizde ~ nilmcktedir met Stitr:UnUn yanında çalışan 
CııınJııır m '2 _,, geceleyin de umumi bir neşe sımpaşa vapurları saat 21 de Barem üzerindeki blilün hu ça· Osman Çet ıııttirk l"Ski bonolar- JliLGİ 
t 37 M içınde kutlanmıştır. Resmi dal- Galata rıhtımından hareket e· lışmalar bııglinkü barem kanu ılan t•kardığı pullar! sahne bir Maıl ml•r 11 rlıfı ıuafındın 
Gıı 

11 
r. 110 reler. butiın Yapurlar. deniz. mU derek davetlilere bir deniz gezi· nunun noksan tareflarını gıder bono tanzim edeı ek: Gara~tı •n 11 r. n" e3 

kıt ce a' o esseseleri P.lektrikle dorıatılmıs. si yaptırmışlardır. Vapurlarda mohe. memur ,.e licretlileri ter· ı Bankaııından 26 bın lıra çekm"'k 
------ ~·· Brvazıt ve Galata kulelrri ile deniz ve şehir bandoları davet· !ihe. matuf bulunmakla beraber, ü;temi•tır. Bonoların sahte oldu· 

14 ' iT dı t';;7' .--:-;--- - Kızk ılrcl ı••klandınlm•ştır lilerl e~lendirmek itin muht lif henüz kat'! bir prensip kararına ğu anla~ılarak sanık ~akalanmış ~ı 
Sehir hatlarının Yalova \'e Ka- parçalar çalmı~lardır. urılmı~ değıldir. 1 tır 
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Taksim Cumhuriyet Caddesi Dörtler Apartımanı No. 8/1 (Radyo Evi sırasında) 
P. K. 127 Şişli Tel.: 86855-86856 Telgr.: RASAMA(rraktör için) OTO-RASEK<Kamyon içınJ ------------------------------------------------------------------------------------------· Kamyonetlerimiz için bazı vilayetlerin acentelikleri henüz münhaldır. T e}hir ve servis imkanı bulunan aliikalıların müracaalleri. 

•. Boı, dıı, adale, sinir 
oğu ve sızılarını sür· 
atle te,kin eder. 

e Bayanların muayyen 

zamanlardaki soncılo· 

---
NAgoNAJ. G/1EEK A/lll/NES 

ELEN HAVAYOLL RI 
ST t BtL • FRA1\1KE'Vlr.T 

Her SALI 

CUMARTESi 

08.30 

08.30 

BILEUER - İZ.UL\T 

VAN DER ZEE 
Seyahat Acentası. 

İstik!Al cad. 28. Tel: 49872 •e bütün seyahat acentalarıno 

mUracaat edinız. 

!!mum! Mümessillik: Devlet Havayolları. 

(Satılık Emlak) 
lstanbul Defterdarlığından 

Dosya 1\o. 

518-2810 

516-10866 

Cinsi 

Eminönü, B. Çarşı )lah. Ceva· 
hir Bedestaıu Şerifa~a So. 
2765 ada, 25 parsel uki ve ye-
ni 14 kapı sayılı 2,25 M2 ah-
şap dolap (olduğu gibi muha-
faza edilmek prtile) <Kavaf-
lar sokağında Sahariar bedes. 
tan kapısına girince sağdan 

Şerif efendi sokağının başında 
üçüncü adada) 
Eminönü, (Beyazıt) Büyük 
Çarşı Mah. Lütfullah So, eskı, 

yeni 11 kapı sayılı 141 pafta, 
2184 ada, 1 parsel sayılı 6 M2 
dUkk3.n arsa~ının 2/5 payı. 

Kıymeti Teminatı 

Lira Lira 
200 15.-

100 7 50 

516-llöi6 F.mıoönü, Nişanca ~!ah. Ha- 1000 75.-
\ uılu ~tescit So. eski 26, lenı 

40 kapı sayılı 115 pafta , 735 
ada, 14 parsel 30 M2 arsa. 

518-7864 f'atih, Fener, Abdisubaşı )!ah. 750 56.25 
e>kı Kuburbel, yeni lncebel 
So. 264 pofla, 2262 ada, 48 
parsel en eskı 80. eskı 82, 84, 
• eni 82, lai 82, 84 kap• say-~ı 
196 ~12 evvelce bahçeli ah)ap 
ev hilen arsanın 1 ı-1: pay1. 

518-17752 Eminönü. (Beyazı!) Çarşı QOO 67.50 
l!ah. Yağlıkçılar Cad. Çukur 
han İçhan üst kat 6 pafta,2748 
ada, eski yeni 2 kapı sayılı 17 
ll2 odanın 3/4 pay~ 

561-l!4 Bakırköy, Zeytinlik Mah. eskı JJO 21.iö 
Birinci yeni Halkçı So. eski 
l !, yeni ve ta] 33 kapı sayılı 

16 pafta, 102 ada, 11 parsel sa-
yılı 145,90 :\12 arsanın 3/20 payı. 

518-5461 Fatih, Hatice Sultan Mah. es- 12000 920.-
ki .\bacılar, yeni Feyzi pa a 
Cad. ve ,\bacılar So. eski 23, 
23 mük. 6 yeni 6 taj 361-10 
tapu kaydına göre taj No. su 
361 • 323 mahallen Feyzi pa
ıa Cad. 361 Abacılar So. tai 10 
kapı sayılı altında dükkanı 
bulunan e\·, 

518-1846 Fatih, Abdi Çelebi ~!ah. Bal 300 22.50 
t_ı çıkman So. 1276 acl3 , 1 H 
pan;el. en eski 15, eskı yeni, 
taj 21 kapı sayılı 58 M2 arsa. 

~11-386 Adalar, Büyükada, ~laden 12U 9.
!tfah. Cami tepesi Sn. 137 ad;ı , 

10 parsel vergiye söre ıı. ı~ 

tapu)'a göre yeni 3 kapı s::ı.:) • 
70 1\.12 hane ve bahçenin 6/112 pay•. 

\"'ukanda yazıh gayri menkuller 18 7/952 cuına günü 
saat 15 de Milli Emlilk '\Iüdürlüğündeki komi~yonda ::ı.:yn ayrı 

açık arttırma ile satılacaktır. 
1steklilerin nihayet saat 15 e kadar )ahrac;ı.kları teminat 

makbuzları ve nüfus cüzdanlarile birlikte satış günü komis· 
yona, fazla bilgi için sözü ge('en müdUr1üi}:e basvurmaları. (Te-
minatlar önceden de yatırılabilir} (10370) 

1 İstanbul Belediyesi llônları - 1 

HASTAHANE PAVYONU YAPTIRILACAK 
İstanbul Ccrrahpaşa llastancsi meınurın binası ile Üroloji 

Kliniği arasına Kulak Klinıği 113\'c binrtsının 59.761,13 liralık 

keşfi te\·resjnde inşası 7 'Tcmmuz/ 952 pazartesi günü saat 15 
de İstanbul Di\oanyolunda Belediye ınerkeı binasında rnüte 
~ekkil Daimi Komisyonda kapalı zarf usulü ile ihale edilecek 

tir. ilk teminatı 4238.06 liradır. Şartn>ınesi htanbul Belediye 
si merkez binasındaki Zabıt ve ~Iuamelfıt l\lüdürlüi?ünde gö 
•iilecek veya J lira bedelle İstanbul Belediyesi Fen işleri 
\lüdürlüğtinden satın alınabileccklir. isteklilerin ilk teminat 
'llakbuz \'eya mektubu. 9!i2 yılı Ticaret Odası vesikası ve bir 
k.:llemde en az 50 000 liralık bu veya benzeri bir işi muvaffa. 
kiyetle yapt!ğını ispata yarar vesaik ibrnıı suretıie ck .. iltmP 
rlen 3 giln evvP1ine kadar fstanbul Belediveı;;i Fen fc:teri 'Iii 
dürlilğiine müracaatla alarakları fenn1 ehli).·eot kAğıdını ha,·i 
olar::ık ha1•rlayar::ıkları kapalı zarflarını ih le ı;üni1 saat 1-1 
de kadar Daimi Komisyona V.!rmeleri lizımdır. (9598) 

(Hizmet Dışı Gemi Sahşı) 
Maliye Bakanlığından : 

'!adde: 1 - Aşağıda adları. bulundukları mahal ve 
muhammen kıymetleri yazılı gemiler kapalı zarf usulile, 
her gurubun ihalesi ayrı ayrı yapılmak üzere, arttırmaya 
konulmuştur: 

Birinci gurup: Tahmin bedelleri 209.950.- ve mu. 
\3kkal teminatı Jl.727.50 lira olan ve lzmit, Gölcük, Boz. 
c3ada. '\lermerburnu, JJaliç • Taşkızak n1cvkilerinde bulu
nan Orhaniye vapuru ile )fuinizafer muhribi ve Hızırreis 
gambotu \'C Kavak. 1zmit. Nusret, 1-Ialiç motörleri ve Ça
tal ve DeğirmendPrc romorkürlrri; 

İkinci gurup : Tahn1ini bedeli 1-580.000.- \'e muvak-
kat teminatı 61.150.- lira olan Gölcükteki Turgutrcis 
ıırhlısı: 

Üçüncii ı;::nrup: Tahmin bedelleri 1.274.740.- ve mu
vakkat teminatı fi:? .694.- lira olan Gölcük ile Hali('te bu
lunan • .\datepe ve Kocalepe muhrlpJeri ile Dumlupınar 
denizaltısı: 

DördüncU gurur: Tahmini bedelleri 943.420.- ve nnı 
\.ak kat teminatı 39 487.- Hra olan \'C Gölcükte bulunan 
Gür: Sakarya, Birinci \"C 1ktnci İnönü denizalh gemileri: 

Besinci .ı;turup'. Tahmini bedelleri 76?ı.870.- ve mu 
va.kkat teminatı 3·t3R:i.- lira olan \'e Gölcükle İzmit Uma. 
nında bulunan Burakreis (Sakız) ve Zııhaf (Preveze) ge . 
milerl ile Peyk ,.e Berk muhripleri. Aydın Reis Gambo· 
tu, Rf"!şitpaşa, l\larmara, Giresun ve Sam vapurları: 

~fadde: 2 • r.f'milPrin ihalesi, l\1aliye Bakanhı:!:ı ~Iilli 

F.mi3k Genel 'füdürlüğünde bir ve iki numara altında mil· 
Pşekkil iki komi~YCll1 t:ı.rnfından 29/7 f1952 tarihine mil!ia 
dif s:ı'ı günü aşaAıda ,.,österilen saatlerde yapılacaktır. 

.\) Birinri ~ururıtın ih:ı.lPsi saat 10.30 d'1: dördüncil 
"urupun ihalesi saat 14,30 dn.: beşinci ~urupun ihalesi saat 
16 da (ll numaralı komisyon tarafından; 

B) İkinci gurupun ih::ı.1e~i !iaat 10.30 da ve üçüncü gu. 
rııpun ih:ılesi ~aat 15 de (2) numaralı komisyon tarafın

ılan yapılacaktır. 

liadde: 3 - Taliplerin, hangi ~urupa talin olduklarını 
hildiren ve 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki la· 
rifat dairesinde hazırlanmış olan teklif mektuplarını. zarf
ların ac:ılacağı saatten bir saat evveline kadar makbuz mu · 
kabilinde Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri Hlıımdır 
Postada olan gecikmelerden idare n1es'uliyet kabul etmf'ı 

)fadde: 4 - İhaleye girebilmek icin 2490 ı:ıayılı kanu 
nun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yaz.ılı ~rlları haiz ol 
n1ak. yerli ve yabancı şirketlerin 2490 sayılı kanunun 3 üncil 
n1addesindc gösterilen belgeleri ve nemllel'in h"rir~ ihracı 

llsan;:a tAbi bulundut!;undan ihrac lisansı jnhı f<'konnn1i ve 
Tic"rct Bak:ınlığından verilmiş olan muvafakatn::ıme,·i tek 
lif mrktubu ile birlikte KomisYona tevdi etme!pri ~1rllır 

:\Iadde: 5 - Gemiler, bulundukları yerlerin KnmutRn 
lı ına miiracaat edilerek görülUp tetkik edilebilir Gemile 
rin hali hazır e\·5af ve durumları şartnamelerinde göste 
rilnlic:tir 

'ladde: G - Birinı'i gurupa ait ~artnameler 10.50 lirı, 
ikinci ve üçüncü guruplara ait şartnameler 50 'er lir;ı. 
Dördüncü gurupa ait şartname 47.!m lira. 
Besinri ~urupa ait -.artname 38.50 lira. 

mukabilindP ?.taliye Bakanlığı l\Iitli Emlak Genel !lfüdür· 
lli~ünden. İstanbul, lznür Defterdarlıklarından alınabilir 

<10062) 

İsviçrcııin 150 &cnf.'lik 

",~e·- l ~u saat fabrikasının dünya.. 
~ f'\.. "\f I' ~ r b ca meşhur saatıarı 
'{ t"' G E ~ dJ(/ TUrkiye Umumi Vekilı 

N t: VE ve Satış Depo u: 

San'atkar 

REÇPER 
Bankalar caddesi Bahll 

yar !lan Birinci Kat 
No. 11. 

Telefon: 40144. 
İstanbul - Galata 

Alınacak 
Polatlı Topçu Okuluna 250 lira azami ücretle bir sinema 

makinisti sınavla alınacaktır. As. !iğini yapmış istekliler di 
lekçelerinı 15/7/952 tarihinde Polatlı Topçu Okulu Komulan 
lığında bulu!'Jduracaklardır, Sınav .veri ve tarihi ve diğer hu 

ı suslar okuldan öğrenilebilir (10231-1861) 
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Liralık Para [' ramiyeleri f. 
ve Ayrıca bütün ekipmanlariyle 

B i R TRAKTÖR 

Bu çekilişe katılmak için sız de 
2 TEMMUZ 1952 AKŞAMINA KADAR 

150 Liralık bir t(lsarruf hesabı 
açtırınız. Her 150 Liranız icin size 
ayrı bir kur'a numarası verilecektir 
Cekili~ tarihi : 15 Aoı•stos 1952 

Viz-fu-IDJJ 
Tırnak Cilôsı'nın 
süslediği !;ihirll eller, düny.ıy1 

kucaklıyor. 

ViZ - ZAN - DE 
Tırnak Cil;i!;J kalite bakımı Jdan 
emsalinin en mükemmeli. ~on 
moda renk çeşidi ile her ıevke 
tn uygunu. zarif şişesi ile dün· 

\·aca beğenilen \'e aranılan 
hlr Ciladır. 

lmUy1ı11 ,ahıbı: Sİ~Al"tıl K.OllLI!: 

Hu !avıda vıv islerinı rtilrn idare eden mes'ul müdür: 
m:t.IH YENER 

(\iAI.\•'> Gart'teci1ik ve Matbaacılık l. A. Ş. - lstaobuJ 
VAT.,\N tATR,\A!ll 
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Merakllrlaren en 
ziyade beğendik

leri konfor, emni
yet ve dayanıklığı 
birleştiren birer 
harikadır 

•• 
Bu res:ni iyice tetkik eder 
veya renkli kataloğ gön· 
derilmek üzere adresinizi 
bildfrirseniz sizin de de· 
vamh DODGE müşterisi 
olmanız yolu açılmış olur .. 

• 
T 

• 

• 
J 
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r)()f)GE K.:ııllaııuıılaı•doıı Sor111111% 

K 
Otomobil Lôstik ve Makine Ticareti T. A. Ş. 

T Q Taksim Bahçesi l<arşısı, BeyoAlu • lstanbul 

Kütahya Bayii: OTO PETROL Ortaklığı • IBRAHIM GERMIY.A'NOGLU 

. 1, YI•: (, lfRl\JET 

Kuruluş Tarihi : 1863 . 
SERMA VESi : 300 Lirası 

-Zirai ,krediler ve diğer her türlü banka hizmetıerinin 

'ifasında sayın müıterilerinin emr;ndedir. Yurt içinde 

410 ıube ve aiansr, dünyanın her tarafında muhabir· 
ıleri vardır. 

Vadeli ·vadesiz tasarruf hesaplar1 için 
650.000 liralık bir ikramiye plônı haz1r
lanmıshr. 

. . 
10 ÇEKILIŞTt: 

Ayrıco: 10,000, 1000 ve 500 liraltk ikramiyeler, traktör ve ziraat aletleri 

ikramiyelere iştirô:k ~a !rtlarını banka şube ve ojanslar.ından öğrenebilirsiniz. 

iitıalı va lliıı • 
ek· 

KOTAHY i 
EMET .AJANSI GEDiZ AJANS1 

• 
ull~aa 

SİMAV AJA'NSI 

ıııık 
USA 

aı·ı: 

ŞUBES 

T.AVŞANU AJANSI 

• 

Jl!I 

.... 
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Kütahya kara yolları 
Kütahyf', 1'ou~yolları bakunı_n 

dan mtı kc·~ 'bir v~~iyt-l ~iıs 
trrd)~i ve Oiiıynı um&ında tıl'TI 
)'Olu üıerindt· bulundutıı jçın 
gidıp ı;eliDmNj kolr1y bir vili
ytllmhdlr. Eu st'«pten dol•yı 
Kütahyanın kaıa.ndıtı hart>ket 
her ıiln bir p•ı~a d•hı iyiye 
doğru rjtmfltlcdir. Küt~h)'B, ci 
varında bulunan Bun.a, Afyon, 
EskişMıir, Denü:li flbi mf'rkM:· 
lt>rle her an te.ma~ halinde· 
dir 

ııerrün Küta-hya ile Esi.işe.. 
bir, Afyon. B;ı.lıiffir arsı,ı:ında 
ucn 5eferleri mncuttur. Ka. 
:r.al"r.ı her eü.n otobü!'i ~clerlr· 
·rJ vardır. Bu arada bkişebiı e 
her gün otobüsle de gidip gel
mek koıt.ild)r .Antalya ile i~ 
tnnbul ara~ında işleyen otobüs 
lf"r; çar§amba ve cumart('gi 
ıünleri Küt>byadan geçer. Bun 
Jar la. Kütab;yııdan her iki isti
kamete gitmek imUnı me-..ut· 
im. 

vlı.A'l'IET 
'l'OlL\RI 

Xütahya. vilAy('tinde ınşa 
)"<JOgramuı~ cbıhil yolJonn uzun 
!ulu 600 ki~mN.re<lir, G<~rn 
yıllarda 450 kilometreyi müte· 
c1a:\'lı ma\ad;ıro ~~, bakımsız.. 
Jık yliıUnden buı;lln 250 J<i1o
mefr('}'f' inmi~Ur. E~ash bakı· 
ma alınmadığı takdiı de bunun 
ıla eltlen tı'kmo:(k ih1imsli rnev· 
cut1UT 

19:>2 yılında K~1ahya vil~)'P.. 
ti hudutıaıı d:ıbilinde yapıJa. 
t•·• yollaı eunl;:ı.rd1r: 

Tavpnh - - Domani( Emir
ler - T::ı'tşanh. Kütahya -
('avdar - F . .ıru. t; F.met - Sj... 
mav, Gf'diz · - A1bntaş~ Af .. 
yon - Dumlu ~ Banaz: u .. 
p'k - Güre; Sıvaılı - Kaıa
halli; Ulıllıcy - lnay: Sülye -
nrğirmi~aı~ Kfitaltya - Çaml• .. 
u; Klilah,. - Ala~uııt: GP. 
diz - Aslanapa; Ta\lşanlı -
YoncalL 

%-7-195% 

"\ 

Kütahya Şeker Fabrikası ' 
•• sanay11 azot ve 
(Ba~ı i 1Kıda) 

t'docefi, rcri k~la• !"crm:ıye nüktaıının Zir~l Ban\ası ve diğer 
milli bankalar "e mı:tc~~~celcr l.<trafmdan k.aışıJanacaP ll'm.İ
ninde idi, Almnlaıın ~rma}e koyması habf.ri doğru ('Ji.mamlf" 
tır. Bunun liıerine Awnika "Ye Frın!a ile tem»lara ı,irl.$il
mişfjr. En !-OD rjvaytl Amt'rikadan ('Mldl bir teklif gt:ldifi ze. 

mininde idi. 

Azot ~~nayil bllk1nnda Xiitahya JrWTi."eı k~ıyle Tavpnlı 
aı&ı~ında da Tekalıri ve- ihtiJ!tJ "Yanlır. Kü1-.hya. turf halinde 
bulunnn Sf:'yidôrner ıı.cmüıJerinin bu :İt"" Jelli o1dufu <te Tav-
::ınh kömürlf"rinin difer ihtiyaçlara ha~1nın doğru o}.-('ağı ;d

diasındddJJ'. T,;;nıpnh i!'e, St'yidömerin mak~ada kafi olmadığ:ını. 
ie-letme ba11rhğı da yapılro:tdılını. halbulcj Tunebilek ve De-
girmisazda genie ve ini.iEal tıa1inde t"iddi i~etmeler bu]W>du-

1 
ğunu ileri EUriıyor. Bu ibtiliıf bt>r halde hatır ve gönGle töre 

ddil. t~•ııilı ~· IOtt lıalı.dilettklir. 

ÇAMURLU VEYA KURU TOPRAKLARDA BU YENİ 

UPER- SURE - GRiPS 
GÖRÜR 

. 
ıs ÇOK ZAMANDA AZ 

M 

DUZ DİŞLERİN EMNİYET'.İ CEKİSİ • • 

SURE GRiP MODELi 
KENDİLİGİNDEN TEMİZLEME -HEPSİ AYNİ LASTİKDE . 

DiŞLER 
Good-'YP.ar•ın yeni Super . Sure · Grip'Jnde 

("ifttBtr aı zamanda. çok i~ röreo bir traktör 
J~!tiAi ke,!etmişlerdir. Bu . ll5:tij:in her clns • 
Ya1ide ham! çekme kabiliyetini haiı olduğu ~on 
tttrü.lM"lerJe sabittir. Kuru Teya tamurlu aıır 
toprakta fil zorlu ~ahsma !'lahalarında Super · 
.Surt · Grip'in e,-i yoktur. 

ütahya halinden 
ayetçi 

civarında su i$1eri Kütahya v • 
şı 

.. •if, din, tubu•• balind•ki dişler topral' 
derinJemesinf niilur eder Ye topra'1 ut1am bir 
nretıe kavrar. Ditl~rin. boydan boJ• bit6n sa
tıhları . s1.amt (Pili~ tf'min edttttk kudreti top
r•R• yükler bU listi•ltt ıein ıorlaktaıı bemak 
yortur. Dişler sert bir ~isimle kırşılıpnta el· 
rilmeı. 

Omuzlardan taban merkezine · do~ru gen•t
leyen aralıklar ile bu J§!;tit:in dişleri toprakta 

emniyetle hareket eder. Diş1tır atık mert~ 
yani taban ortasında rabıtesıı oldu'°ndan ea
mur ve toprağın Eılnşmasına mahal kalma? Ttl 

dişler topraktan yükselirken diş araları kendi

li~inden temizlenerek tekrar toprağa daldı~ında 
nyni tesirle nüfuz eder. 

Kütahya' do 
senede 

1,500,000, 
katacak 

bir Porsuk su işine sarfedilen 
milli gelire (4,500,000) lira 

sulamalardan geniş ~i.ilde fay
da temin edilmesi; bir muhitin 
yüksek zirai ~"iyede bulunma-
ınna ve su miktarının iyice a· 
yarlanabilmesine bağlıdır. Bu· 
ou temin etmek Uıere her sul• 
ma sahasında mutl11ıka bir ziraat 
deneme iM&syonu kurulmalı, 

E'dlıimi2in Kütahyayı ziyareti suk pr<ljesi, memleketimizde 
6.lraısında. iyi bir tefiadüf e- yapılan tı:u işlerinin en klırlıla· 

M'rİ olarak. Su işleri Dokuzun· nndan değil. \'erimi asgari had· 
tu Şube Mtldürli Kemal Günee de bulunanlardan biridir. Sul• 
1>rada bulunuyordu. Dokwuncu ma s;ıyesinde daha yüksek ni• 

ubt>. ınt·rkni ~kişehir olm::ıK bette, verim temin edildiitl çok 
tiıere- orı:ısını. Kütahyayı. Bile- dl'.falar ~örUlmü~tür. 
riği, Ankarıt \'f' Afyonun bir Salamada 
).1~mını, Çankırı~·ı içine alan ~o Tttrii'lw 

• en iyi ayarlama ~kli tecrübe 
lil7.Jmdrr ili (De•aaı il ınwada) bölJesı t<'şkiJltıd1r : şu.nu söylemek 

Kütahya ile ttl~kah su i~lf~rt ----------
haklund.ı malO~at ;ılmalt için 1,-------------------------
J(:f'mal Güneşin Kütnhyada bu· ' ~ 'lunma~andan istifade fttik. İlk ı\ K h 1 fus-
f'll' aldığımıı mevnı, J'Ot!Ukl:.!n u" ta ya nın nu" u 
l•ti!ade suretiyle Kfitahyorla ya ı 
pılan 30.000 dekarlık bir sula-

1 

madır. ()ğrt• nditömiıE' ~(ire bu 
·~ kilçük tutulmuştur Çlınkü 
Porsuk euyıı daha raıla!i~na mü 
..ait de~ildir. ilt>ride münasip 
bir yerdt bir bareti yapmak ve 
ısu 1dhar etmf'k mümkün olur 
r.a. sulanıa ~haıı:1 yf'nlşlf'tilf'bİ· 
ecektir 
inşaatı tıitmek Uıt>re ol&an pro 

jfde yirmi kilometreJik ana ka-
11al, tAli tiUlama ve dre-naj ):a· 
malları "Wardır. Rertıli:ıtör ihale-
7e ('ıkarılnııştır. 

artıyor 
Kü1ıı.hy;ının nüfusu F()TI N:nt·ler zarfında oldukta mühim 

bir aıtıo ~Cı~trrmietir. Şt>hirden başka yeılere, bilhassa ie 
:u.lamlarının d~imi bir muhace.reti olmasına ıa~nı nüfUI art· 
mıştır S-On uyım netittleri"Oe göre Kütaıı,anın nüfutıu 419.100 
dilr J(a111lar icindf' nüfuıı bakımından 20 bin ile merket. ka-

:ı.ayı boıfa ~ecmiş durumdadır. 
Nüfusun k~ı.alar arasında dai,ılıŞJ eöyledir: 

SeMne •• ,k .... 

Kütahya 19.M7 58.389 

Altıntaı 943 24_lj20 

Eınel 3M4 ..... 
("~ia 5.ll'HI 411.111 

Sima• 5.415 4'7.421 

Ta,şanh 7.913 411.'18'1 

U'81L 19.MI llS.'18Z 

-... .,.. 

Sulamalar pyf'fiinde '1erimin 
jk,j ml!iJinden ('Ok fazl~YI (Jk\1· 
ıı çok d~fal11ır ıörülmÜ~ÜJ. Kü 
tahya sulaması !4tyt"sinde tıir 
•ekardan ahnan mah!=ııl 150 li
n farkf'Uf'. 30 000 dekar )(i11 
4.500.000 Jira gibi hir aıtış te
min l'dilir. Jlalbuki tesis mas 
rafı bir buçuk milyondAn iba-
ftltir. Masrafa nisMtle c;ok yük\I --· 
•• olan faydaya rağmen Por· 

~.8111 

.. 

Kö&abya•• mıf'IJllılll' ~amar ._.,_. 

1 -~ 1'. 1 ..... 

Au•ol- lipilı _...,.._, • .,..... -..,U 

U$ilk'ta 
Partiler 

Mdlacirlem 
iskanı 

upk'ın busullİYHi, lıtle<ll:ve 
reia ..., kalannın CJLl'. ,.., 

- oımaJarıdır. Soll ~ 
Jenle C.H.P., diğer ilıl putlnl• 

+slıAn maJıoadıyle KilahJAJ• 
J. ll7f1IU •alıacir rrıilrtan 401 
ııJJedlr. BıanJanla• m ..,,ıın 
kau1'a. 1111 Altın tap, 30 ıı:.et•, 
31 Gedlle. 7 Siıura. • ,...,..... 
lıJa, ıcıe Upb dl\plllllllr. Bun 
Jartı alt bbııılarm lıll1lk bir ıu.
mı bllmlfllr. Dflerleri ıııu-ıı: 
...,,e.ıır. TcıpraklarlBUI J'"'1e 

nı ,..,uınııncJan fula "" aJ. 
mıttJr. Ba ııapnda beı.diJ• re
lııtnln berlı.eoce .mJmnintn de 
lellrl .......... 

Upkta JllJJel Partisi, ıerek 
.... .... aereıı lr.&Jlttde ı:,tee 
'tarbk sııeıeriJar. D.P. ni• de 
kanetli tarafdarlan ebilı ... 
tıJdlr. Böylece Upk. 1( parti
nin blrblrleriJk llltllrrbe J> 
lım Jnınetlerle boJ llflltlD•leri 
cet menlılı bir muhit halini 

'15 1 -=·· - .... elan '· KD~ ııııc-nıeıre anıai 
lıalmalıla ılclDlı eftllmllUr· 

aJmqlır 

Buna ro&men U'8kta parti 
lıialerinlıı aeı w tatlım eldutıı 
lclcl1'ı edilemes. Her ile partlY" 
mensup tıellilıaelı pbsıJetlerle 
giirllflllm. Hepglnde Y8tarıdaşlı• 
ve Upk benıttrlllli allb81m 
parti lıiskrindeıı kvnetll bul· 
dum. Kab~. ba'flD tııııırıda 
parti mensubu ve taralıız Uljllk· 
hlar1'ı yaptıturıız tatlı 10hbet 

ıncla hep memleket •• U· 
talL ı!Avolarından tıalıM<lildi 
Tarafsızbtı me•lek roiııen Up• 
he1111triol Emin Adana!~ hakem 
,..IUııü dalma mulNıfaıa ~ili. 

Kütahya' nın 
Otelleri 
Klitabya, gelip ıidenleri JDMO 

nan bırakaeak birkac olt
le ııabiptlr. Boalar icfnde Şe
hir Oteli ft Cıımburl:ı'et. Oteli, 
,,\nadolanan bi~k 'rilAJetlr
rinde bulunam11an temidik • 
konfora laflıruık\adır. Şebrin 
merknindeki Şehir Olell 24 o
dalı 'Ve ban1olu yeni bir oteı.. 
dir. Fiy•llar; tek yataklı od•· 
1ar için 200, di~er odalar i('in 
150 kuruştur. 

Klilabya. iyi blrka~ lok•nı. 
1a ibtiy•e hl...,den bir •llhet
tir_ JlntuUar i(inde yalnı 
~ir tann:i 6t'lf'n1ni memnu 
f'dffl'k ("VSJiıf• 

• (Ba~ı 5 iD<:Mk) 
lı.optu. Bu arada Ta\'şanh kö
ıntlı lcrind~n iltifade ıurftiJle 
biiyük bir l'le'klrik !l:antrah •u· 
rııhnası kınarı unutuldu, gitti.• 

Kibar "e tatlı 
Edi 

yada: ·F•iz almak helal mi. h•· 
ram mı'! ıı diye bir münak:ıp 
dM- ettirenler ..e miiltilden 
lttva i8'teyenler eksik değildir! 
Ortaya bö)le dil'a1ar çıkırmn\; 
.zamanın dt~esiyle bUkfim
lPrin değişmesi tabildir• diye. 
tek, terakki imklnJarına ııç1k 
kapı bıraK:ın bu büyük ve mü~ 
h.arek dinin nıhunu anlam:ırna• 
'Ve sabit 'Ve dar filti:rleıle. IE'J'a 

besi terakki •e in•*"llara k"" 
§ı ~elmek demektir. 

Bll söılC'r Kütahy<Jhl:.ırın hrıl· 
1trintlen ne kadflr ~Jklyctçi, ta
libe ne kııdar ku.llün, ne kadar 
bt'dbin w üıiintülft elduklan
nın tam bir ifadesJdir. YanıMş.
l:ırında Es'kişehirin büyti~ bir 
ısanayi şehri. harekrt1i bir mer· 
);ez haline gelditioi. ef.Dsh bir 
iktısadl hart:kct )'arattığını, o
r;ıya Kütah)'adan adam aktığı· 
nı, villyetın bir kaza merknl 
cı1'1n Uşak"ın nüfus ve umrrınt.a 
vi1iıyet merkez.ini ~ec;tiğini, l<Ü· 
t.nhyaya verilen hiç-bir yaadin 
totulmad1ğını gören Kütahy~lı; 
~i~ôyet(i olmakta kendini dal
:rna haldı sayar, fakat bu şi:Ci· 
yetlerini kendine mah!!uP, ki· 
bar, tatlı, naıik eda ile yapar. 

Bununla ~raber bu gibi riü· 
:i1nce1erin üzerinde duranlar \'e 
modcırn hayatın ı.aruri itaplart
na uymsk Jtin ~r'l hile yolu a~ 
rayanlar ('Ok mahdut bir züm
redir. Kütahyalıların ('o~u, t'fikj 
hat!ı.Jarı tcnkid ediyflr ve tf:'rRk· 
kiye büyük bir meyil tt i1:1i:iat 
gösteıiyor. 

Super-Sure-Grip 

2şiniıe daha çok yarayacak bir traktör 11.
tili daha uı.un ye emnişeUi biT li&tik i1BJft. ft 

dünyanın Pil zorla çelnne kudretini lıtiyonınn. 
troıktil r ltriniıe Good . Year'ıYlı irad ve tek•mUI 

ettirdiğı diiı çubuk dişli açık merknll Su)lf'r 
Su re • Grip traktör 15'stiğini takın. 

TRAKTÖR LASTl~I 

tmlt GOODJfiEAR 

. 1 Xütahyanın bütün Eervet ~JtY· 
naltlanna ve imklnlarına raA· 
men Garbi Anadolunun göbe-

Vıldıılan 

Bu Fıral:ırda Kü1ahya, fimil 
lf'rini iki eFa~h m~vzua ta~la· 
nnştır: Bunlardan biri, ~f'ker 
fabrikası, diğeri aıot sanayiidir. 
Bunlardan ayrı bir fıkrada bah
sediyoruz.. Faıla e1arak, ruJarm 
işleri, hidroelektrik proje1eri. 
yel ıelıelotsinin genişlt'ınHi, bil· 
ba&P iımir "e Bursa ile kestir· 
me temaslar tesisi~ Kütahya i· 
tin yeni 'Ve emin imklnlar ha· 
2ırhyor. Tun(bilek ve Detirmi· 
saz kömür madenlerindeki itıtih· 
..,ıin, llar•ball planından te
min edikn -- ~ıiıode. 
pniflemesİ tt yük~k noıltakl 

GOOD-YEAR FABRIKALARI MAMOLATINDAN OLUP 
EMSALSiZ ÇEKME KUVVETi TEMiN EDER. 

t i,inde durgun ve hareketsiı bir 
yer 'halinde kalmasının ıırn, 
belki Kütahyalıların biru faılı 
nazik ve tutuk. olmaları Ye tul· 
tuklarını koparamamalarıdır. 
J!u vasıfta beraber elmayan Kil 
tahyahlar, muhitJerini hareket· 
li bir bale koymağa ealıp<ak 
1erde, batla muhitlere hicret 
rdip orııda yerleımetl w ealır
matıı, Kütahya ile olan llaAları-
nı ancak bi88l bir v..ılde "''M
mağı, nE' ya11k ki, ttrcih ediyer· 

Jar. 

Klltaltıl• krem)uına ait illrae 
faaliyetlninde ı&rillf'fl lnkı.af· 
lar da lP.he kaydedilecek Amiller 
araeındadır. 

Kütahyanın imarına yarıya
eak yeni bir proje de, 4.5 mil· 
yon urfıyle Kayaköyck insa e 
dilttek hidroelektrik qntrah· 
dır. Bu iş hakkındaki kırar. 
Bastıakan tarafından Kütahya 
mi1lettkillerine ttrilen mü~ 
lerdf'n birine mnw olmıattm. 

•itahJ•••• 
Bat.ııı.n 

Buıiunla bt'raber KUtahyanın 
.ilı:Myetleri tamamıyle h.nkh mı? 
Şehrin ff vi!Ayetin yeni yayı· 
lan bir tlbirle Adeta bir mabro
miyel bölgesi halinde •almaıın· 
da biç kwıurları )'Gk mu! Cahil 
liderlerin aklına .,UM X
yalılar, Anadolu demiryolu ya
pılırken. bunun Kiltahyadan 
geçmemesi, şehrin sapa bir yer· 
de kalmae,ı için kıyametler ko
parmışlardı. Bu yUıden d~ınir· 
yol istaııyonu AJayuntta yapıl· 
mıı, Kütahya, kendi batAsı ne
tler.si clarak, demiryoJu gibi bir 
l'iın damarının tabii 'uttltf te-
min ettiği lnklıaf iırtldadından 
mahrum bırakılmıştı. 

Halli bugün bile Klltabyada 
J':f'Jİ ıuhun temf!.iJrileri t'k&ik 
ılf'l'ildir. inanır mısınız yirmin
ri asrın ortasında modern Tür-
lıiJenin gülıdincle oı... Kiltah-

KUtalıyMla cini•! rmıe-ıınl 
olorP 1alna lıir tanlı tlMİr • 
tölyesi ve ha'Va luvwtleri i(in 
tt yetiştirme mektebi vardır, 
Valn011rın, ana cadde Ustllnde 
bir iş hanı yaphrma51 bile. bir 
imar hareketi diye Kü1ahyalılar 
tarafından alfı.ka i1e ksr,ılanı· 

ye><. 
Umumi ~uret1e df'nilt'bilir ki 

Kütahyada zenginlik 112dır, ı. 

l!!armf ve kanaat içinde vrkarlı 
y~amalı bilenlcır (oktur F..ıkal 
.. ıaıet dfnil«ek bir bal de çok 
,üJı;Ur y<*t w. 
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Uşakta lise divası 
4 .. 7 rı<ide) 

sip• di•as>nın da bu suretle 
lıalledllefttİDI w bu muratla· 
mıa da ntık bTUp<aklannı 

u-ln. 
Ş- da IJhe edelim- ki U· 

'8k lilıeııi 1942 de 12, 43 de ı>, 
44 de 18, 4S de 28. 48 dı 3'7, 
47 de 25. 411 de 2'1, 411 da 32. 
lllC50 de 30 mnun vennltıliı 
tııı 90 •rb 
hllsll 

u .. kbki maarif bare•etinin 
\-tini, ilk ve ortamelıteple-1 
re dn•m tıdenlerim miktan dı 
lıeUi ediJar. Şelırin llkmelıt• 
krlao 1155 erir.ek, UOS k,. ~ 
Jebe devam ediyor. Bu sene 
nıerkndeki yedi llknıektepten 
171 erkek, 121 ku meıun .,ı. 
mu~tur. 

151! lr.öylln 101 inde mektep 
vardır. Upk köylerinin okuma 
ciğında çocuklarının sayısı 

1 
738'1 erkek, !l905 kızdır. Bun· 
Jardın 6541 erkek ve 3298 t.ıı 
mektelıt deoram ediyor. 

Orta-tepk 280. erkek .. 
nal ıne\lcblncle 250, bu yıl a· 
edan "• )'&lnıı. ilk !lnlf1 olan l 
ku orta ııan.ııt ınektebiııde 160 l 
talelıt •ardır. 

Kütahyanın köniir 
bletmelerinde f aal~et 

( lllıt1 7 ..weı 

mektedir. 
Şiklıyel edilen noktalardan 

biri de, C"N"Uk primine Mık ka
ıanmak kin ayda 25, ıenf'de 
300 gün çalışm>1 olmak mec· 
l>uri)'<tidlr. !~~ bu miktanlan 
bir cfin ı!lııik çalıfll'Sll bo bak· 
kı tamamen kaybetmektedir. 
N-al tatil ctinlırrl bariciBde 
igi bir gün, haber \'erme im
Uıunı bulamadan hasla olur· 
sa çocuk primini kaybediyor. 

F ... kaliide hallerin muhte· 
mel teı.ahürll de nırıarı itlbaa 
ra alıruırak 300 iş günil; me< 
buriyetlnin bir mikdar indiril· 
mt-sinl iıtrmektedirler. 

Yinr, heriıanel bir .-ıııe 
meoai, 25 rUnden ,...., dlit
tllt;ll uman, ••nlen erupn 
lı..ıımeol Itri al~ybine bir ı... 
küm olarak kabul edilmekte
dir. Üt:ıf"tlerden ayrı olarak 
yapolan -yal yarlım paraaı 
ıle iııeiniJI ~ u)'CU I""' 

kikle olmadııiı, meseli me
mur lArııı bhı muraflınnın iş. 
çi seoyal yardım paraoından 1-
dendiAi iddia edilmektedir . 

iı Kanununun teal müeni
delerinin hulclnde .a&ır -
!ar tatıbik edilme1i -nuu iş. 
çilerin Uıerinde durdutu mü· 
bim meselelerden birini. tepi! 
etmelıtedir. 

Nrllc• olarak ıunu kaycl .. 
mek lhımdır ki, kanun, iMi .1f 
muhitini!• eahıanlar )Cla lıfal 
elısiklikler tatımaktaclır. 

Bunların. tünün icaplarına 
uygun bir hAle getirilmesi •• 
i~letmenin idarı kararlarından 
itçi ale)'hine netice verebilettk 
olanların tvvelden hHaphımaa 
ıı burada mevr-ut ufak teffk 
llıtiJAflan kökünden ııilkilp 
a1Jlll11 " dolayıoiyle iK17I 
ael'kli •e ytikıek ıandımanh 
bir İl faaJ;,eUne eriflir-"' 
tir. 

~ - ~--- --~- --." - - ~--~-.. ;;o il -

.s ;~~.;c.1.!:~ca ":-~l·"'a-=:a -at ~-;; 11 i! :~~:; sia~ıt!1i~~fA"'Jrıı· 
~c~ >~~~u~s@~-~~-~~~=!~ • ~ ,1 '!j--~~· lıliH M • ,.~ ,, -ı 

.... .,, ~ ,J:J-= .. ·- ı:ı~ -
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Kadın kıyafet 
inkılabı 

(Başı 4 üncüde) 
Kutalıya kadırıl.ırı Uır.ıfınd,m 
dıı lıcrıimsennıe.lıydi. D~rhal fa· 
alıyetc geçlik. O sıralarda r:ıh· 
ıncUi Peker KüUıhy:.ıya gelmiş· 
tL .Kadınların yeni kıyafete in· 
IJb:ık Plnıclcrindckl z:ırurt'te i· 
şaret edeı) müteaddit konuşma· 
lar yarılı · lf<'mcrı arkasından 
lrnclıııl;ır ikinci müntchip yapıl· 
oı. Kendilerine, içtimai hayal· 
Lı rol almaları içın fırsatlar ha
zırlandı. Yine o günlerde yapı
lan belediye seçimlerinde ka
dınlıınmız.:ı vazife verdik. Par
tide bir toplantı yaparak ilk 
mantoyu giyen hanımları davet 
ettık. Bu toplantılar devam çtti 
ve yuvnş yavas muhitte geniş 
rnüshet tesirler ya,ptı. O kad;:ır 
ki toıılnntıya car ile gelen bazı 
kadıııların manto ile çıktığını 
gördiik. K!lnaatler tedricen de
ğişıyqr ve arzu ettiğimiz hedefe 
ilerlıyorduk. 

Bu arada düğün evlerine gi
derek telkinlerimize devanı et· 
tlk, h:ıtU'i car giyenlere, beledi· 
ye reisi sıılühiyetıerini kullana· 
ralc, ceza ihb:ırnıımeleri gönder 

dik, Halkeviadc müleııddıt çJy 
ve konferanslar tertip ederek 
bt'ledıye intilıabındıı beş kadı 
na ciddi v.ıı.ifclcr vererek cJr 
ve şalvar ciyımini önledik, bu 
s.:ıyroc kadında, içtimai vıızifc 
duygusu uyandı ve bunun bir 
.icabı olan yeni kıynret de nıu 
lıitte giindcn gUııe yayıldı ve 
intıbıık hasıl oldu . Arada, carıı 
dönmeler oldu, fakat takip ve 
kikin ile bunu da önledik. Halı 
fobrikasınd.ı 1200 kadın işçi ça 
lışu-dı; gençlerin yüzünde car 
gorünce tereddütsüz yırtardım. 
O günkü şnrtlır içinde bunu 
mısıl yapardım, şimdi düşünü
yor ve hayret ediyorum 

Yeni kıyafeti KCitahyada yer· 
leştirmek için binbir emek s:ır
fedilmiştir. Bu emeklerin neli· 
ce.sinin yaşaması llizımılır. Car. 
hir daha Kütahyaya dönmiye· 
ceklir. 1''akat kadın kıyafetinde 
bugün yeni bir liiüb:ıliliğin b:ış· 
lnmış olduğunu d!I itiraf etmek 
Utıımdır. Kalın örtüler yeniden 
'kadını kuşatmaya başlamıştır 

Bu netice sadece h:ııindir.• 

Kütahya çini ve 

f()prak sanayii 
(Bı~ı 5 ncide) 

!inde zımpara taşı olarak kul. 
Jıınırlarmış. 

Çlnicilığill lkıtı:ıl - devri, Av
rup:ıdan çinko, fayans eşyanın 
itııııli ve bol mrktarda gelnıe
ğe başlamıısiyle nihayet bulu
yor. Çini e.ıya böylece ilk dar
beyi yerken, modern mimari
nin çiniyi unutmasiyle de çini 
lıer iki sahadan elini ayağını 
çekmiştir. Şimdi ayakta kalmıı
l!a çalışan da eşyıı ima!Atı kı~ 
mıdır; tezyini cephesi i;e ö!U· 
me mahkQm addediliyor. 

Çini teıyinatının yaşatılma. 
sı 'l'ürk sanatına büyiik bir hiz 
met olacııktır. Türk insaat ve 
mimarisinde çiniye yer verm.?k 
cerckmektedir. 

* 
Bugün tezyini çini terkerlil· 

miş durumda olduğu için Kil· 
t:ıhyadaki dört beş fabrika bü
tün imalatlannı eşyaya inhisar 
ettirmişlerdir. Fakat bunun ya 
ııında işlemeli vaw, testi ve 
diğer eşyalarla da; işleme sana 
tına da ehemmiyet verilmek· 
tc~ir. Kütah)·a işi çininin efi 
büyük hususiyeüni de, bir el 
emeği olan işleme teşkil et
mektedir. Bu işlemeler mulı· 
telH TnQtiflere g(.ire kız. ieı;iler 
tarllfından bin bir itina iie ya· 
pılmaktadır Bir günıic ancak 
hir vaıo işlemesinin yapılaf1il
diğiol söylersek, buna dökUlen 
goı. nOru ve el emeğinin de· 
ğeriai irade etmiş olunız. 

* 

dir<le çini, KiiUıhyn için bir 
zeııgınlık kaynağı haline gele· 
ceği gıbi, sanat da eski seviye
sini bulacak bır inkişafa ka 
vuşacaktır. 

Porselencilik 

Kütahyada porselen sanayii 
kurulmuştur. Vaktiyle Alman 
VJ! Çe'k mlitclıassısların, Külah 
yada porselencilik olmaz şek
linde verdikleri raporların bir 
değeri olmadığı anlaşılmış· ve 
yerli müteşebbisler bugün, Kü 
tatıyada porselen imalinin müm 
kün olduğunu fiilen is'bat et
mişlerdir. 

Çini fabrikalarında illive hir 
iş olarak ele alınan porselen
cilik, kısa zamanda . bUyük bir 
inkişaf kaydetmiştir. l<'akat 
kredi taleplerine mU:IDet CC· 

vap alamıyan müteşebbisler, 

müesseselerini tevsi imkiinın
dan mahrum kalmışlar ve bu 
yüzden porselen imali şimdılik 
yalnız elektrik mıılzemcsi imil-
li gibi tek bir sahayil inhisar 
etmiştir. 

Tilrklyeye senede 34 milyon 
liralık ()Orselen eşya gırmek

tedir • .Kütahyalı Mehmet Çini, 
eğer bira.,1 yardım gi>rürsl), 

Türkiyenin tıUtnn porselen ih
tiyacını karşılayacak bir ima
H'it seviyesine ulaşat'ağı, m:ı· . 

JiyM, kalite ve satış fiyatı hu-' 
susunda ithal mallariyle reka
bet yapılabileceği fikrindedir. 

cıni m~münerine karşı ~ 1: Kiremit Sanayii: 
şnrıdan hır alftknnın kendını 
gostermesi ıbu işin Aşıkı müte
şebbisleri memnun etmekte
dir. Mesela, ba~-ram münasclıc
t.iyle Suriyeli bir tüccar 1000 
paf\'a sipariş vermiş, Amerika, 
isvcç ve Orta Sark memleket
lerine gönderilen niimunclcr 
~k beğenilmiş ve iş te1dıfleri 
alınmıstır. 

Üzerinde durulduğu ve ta
ıutdması mümidin kılındığı lak 

Hfücn Kiitatıyada dört tane 
kiremit !abrıka:;ı bulunmakta· 
dır. 'l'akrttıi olarak senede 10 
mUyon kiremit yapılıyor .. ipti
dai maddenin bol olusu, mem
leket ihtiyacının ancak bir kıs 
mıoın dahilden temin edilebil
mekte oluşu kiremit sanayii 
de KUtahyaclı.ı iaki~afı için k1i 
fi fielıeplerdir. 

1 en kide ilfif af 
Bir scrıed~n f.ızla oluyor, Kü 

tJhya beledıye~inin Cuınıı 

mmtızı v.ıktini il.in etmek üz 
re hır top tedarik etmeğc b 
rar verdi,!i hııkkındıı guelelcr· 1 

de bir hııber çıkmıstı. O sıra· 
!arda memlekeür~ b.ızı khınıl!ı· 
rındJ dini politikaya ilet etmek 
b.:ıkımıııdan bir yarış v.ırdı. nız, 
Kütahy.ıdJ belediye kararını bu 
yarışın bir belirtisi diye knrşı· 
ladık, bir belediyenin dini bir 
r,:aye ile bir top tedarık etmef'.i . 
ni sJmimi bir lis:ınla tl'nkid 
mevzuu yapt.ık. 

Kütahya Belediye Reisi lfıı · 
CI Mehmet Beyle cörüştüğümuı 
sırada reis bu h:ldiseyi h:ıtırlat· 
tı ve dedi ki: .·.renkidiniıl oku· 
yunca size hak verdik ve to;ı 
tedarikinden wz.;:eçlik. • 

Kütahya belediye heyl.'tl, ten
kide baş çev.irmck ve haklı bul· 
duğu bir tenkidin ic.ıhını yap
nı:ık suretiyle ortaya güzel bir 
ornek koymuştur. 

KüUıhyilya gitmezden evvel 
bize orada bir gerilik ve tııas 
sup baskısı havası estiğini söy· 
!emişlerdi. Biz mah:ıllindeki 
görü5lerimizc göre bu iddiayı 
doğnı bulmJdık. 'Kütahya sami· 
mi surette dindıır bir muhittir, 
fakat gerilik cereyanı ve vicdan 
hürriyetini inklir suretiyle ta· 
ac;sup baskısı orada katiyen 
yoktur. 

Vurguncu 
Kimdir f 

(C!lıJI 7 ncide) 
halde ,.;örmek arzusundan doğ
duğunu glire hürmete 1/iyıktır, 
fakat ,ifrata varmamak şartıy· 

le ••. Meml~ket müşterek oldu· 
ğumı gbre yurdun başka bir ye
rinde fnoliyete girişen bir U· 
şaklı, kendi şehrinin dinamik 
havasını oraya yaymış diye ka· 
bul edilemez mi? 
AIAettio 
Tirid:ığlo 

Bir umlnlar kendisinden çok 
b:ıhsettirmlş bir Uşaklı olan A· 
laeltin 1'iridoğlu, Upk'da ba
basından kalmış ne varsa sat· 
mış, savmış, Ankarada yerleş· 
miştir. Pıırasıyle orada bina 
yaptıracak ve avukatlık ede· 
cektir. 

Uşak vilayet 
Olmak azminde 

(Başı 4 üncüde) 

dokumacı olmayan kimselerin 
jza kaydedilmiş olm:mdır. D<>
kumacılar kobl>enıti{irfi yeni
den intizamlı bir hale getirmek 
için arzular ve teşcbbCisler ek
sik değildir. 

Bun:ı mukabil Karah.:ıllı, do
kumacılık sahasında büyük bir 
varlık gösler.iyor. Burada her 
evde tezgahlar işliyor, bütün ka 
SlbJ, geniş bir fabrika m::ıma· 
:rasını gösteriyor. Memleketimi· 
zin bünyesine çok uygun bir 
işletme oirketi orada tabii tu· 
·rette kurulmuş, muhite yüksek 
bir geçim seviyesi getinniştir. 

1947 Us:ık D.P. kongresinde 
Karilhallı deleıelerinln aıimli, 
olgun hali dikkatimi çekmişti. 
Knrahallı kasab:ısını ziyilrt't et· 
meği ve Karahallılann l:l'.'ndi 
çalışmaları sayesinde pembeye 
çevirdikleri h:ıllerinl daha yn· 
kından görmeği çok istedim. Bu 
nu unuına sığdırmak mümkün 
olmadı. 

Buruı mukabil Sıvaslı, Usak· 
tan Ç.ivril'e giderken, yolumu 
zun üstünde olduğu için orilda 
bir mücldet kııldık. Bu güleryüı· 
lü, munis halk ile hoş beş et· 
tik, !'('Simler çektik. Resimleri· 
mizdcn de ıınlıyacatıınıı üzere 
(Sıvaslı), eski milli lcıynfetleri 
en giizel multafıııa edclıilen 
muhitlerden biridir. 

A. E. Y. 
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Kütahya ve civarında su is~erü 
(r.;1şı Z ncide) 

n~ticesiııde t.!lyin edilmelidir. 
Bu gibi istasyonları idare e
denler de ne su nıühcmdislerı· 
dir, ne de ıiraııtçilcrdir Kı.iltıir 
teknik adı altında sırf tecrııbe 
ve müş:ıhedeye dayanır, bir ih· 
tiSJs şubesi meydana gelmiştir. 
Bunun ihtisas adamları, o top. 
rilk için en verimli mahsul ne 
olduğunu, sulanmanın, cübre· 
lennıenin nasıl yapılması lı1um 
geldi~ini tayin ederler Bu ya
pıldıktan sonra yalnız m:ıh>u· 
lUn i!;i mis\ine çıkmıısıy\~ kn· 
lınm:ız, dört, beş misli mahsul 
gibi, kıyas kabul etmiyeo neti· 
ceh~rc varılır. Meselli bugün bf· 
re beS mahsul alınan bir yerde 
bire otuı: mlhsul almak nıüm· 
kün ollbilir. 

Porsuk:ua 
•~hhı 

Ele alınmı:ı diğer hir dı1va, 
Porsuk çJyının ıshıhıdır. Çııy 

bazı yerlerde dudır, meyli in· 
tizamlı değildir, taşkın sulnr 
buna sığıımıyor. En mümbit a
raziyi su basıyor. ilk ekin eki· 
lcbilecek aylarda araı.i su al· 
tında kalıyor. 

Ortalııma 200.000 liralık bir 
bedelle 22 kilometrelik bir kıs· 
mm ıslahı ihale edilmi~tir. Bu 
sayede 4.000 dekar- arazi baskın 
tehlikesinden tamamıyle kurlu· 
luyor. Emniyet altına alınan a4 

raıinin kıymeti, dönüm başına 
beş yüz lira hesabıyle 2 milyon 

Kütahya' da 
Sağhk 

Faaliyeti 
Hususi idare bütçesiyle f. 

dare olunan 100 yaUıklı KU· 
tabya Memleket ve 25 yııtnk· 
lı Uşak Memleket h:ıstıınele· 
riyle umumi muvazeneye bağ 
lı yine 100 yataklı Kütahya 
Verem h:ıstunesi faaliyet ha· 
!indedir. 

Mütehassıs Uıhip, eczacı, 
hemşire ve personel kadrola· 
rı tam olan bu Uç hııstanede 
1951 senesi zarfında cem'an 
3759 kişi yatırılarak tedavi 
görmüş, 12.762 hastaya po-
1 iklinik muayenesi yapılarak 
reçeteleri verilmiş, Kütahya 
merkezinde 2346 pirket ve 
1223 kişiye de deri ıiçi verem 
aşısı tatbik olunmuştur. 

Ayrıc:ı, Tavşanlıd:ı 10 ya· 
Uıklı bir s:ığlık merkezi; F.· 
met, Gediz ve Simavda da 
beşer yataklı hirer dispanser 
mevcuttur. Bütün ka1.aların 
hükümet tabipleri, sağlık me 
murları ve belediye elıeleri 
vardır. Hatta, Uşak, Gedıı ve 
1'avsanlıya bağlı nahiyeler 
hükümcl tabibine kavuşmuş· 
tur. 

Afyon Sıtma SJv.ış Başkan 
lığınıı bağlı sıtma SJvası ŞU· 

be tabiplikleri lMl senesi l· 
çinde 20.507 kişiyt muayene· 
den geçirerek icap eden te · 
daviyi yapmış, 56.750 metre 
karelik durgun ve sürfeli su 
sathına 1060 lcılogram mazot 
serpilmi&, 404.795 metrekare· 
yi bulan oda v.s. kap:ılı yere 
D D.T. tatbik edilmek sure 
tiyle haşaratla mücadele e 
dılmiştir. 

lir.ıdır. SelJnıetı temin e<lil<>cl'.'I: 
mah~uı, ayrı bir kıymet te~kil 

eder. Bu SJh.:ıda!ci fııydal ır kliy· 
lunün teknik hır ruhla çılı,ıın:ı
sına dil ihtiyac g~stermez Hiç 
t(•crtılJeye itiz.um olm:ıd111 ~ırr 

emniyet sayesinde kendWgın
dC'n lıir S<'rvct ele geçmiş olu
yor 

Ali.lata~ 

R.ıtakltğı 

Küt ıılıyanırı en verimi i ııı·iıli· 

si Altınlaifla bulunuyor. Ftık1t 
bunlar b:ıtaklık halindedir. Bun 
ların kurutulması için şiodilll' 
'600.000 lim tahsisat .ıyrılm ış ve 
bir kısmı üzerinde faaliyete r,e
çılmiştir. 1953, en geç 1954 sc-
nesinde bir milyon lira daha 
sıırfedilmek suretiyle geri knları 
kısım tamarntıınac:ıktır. 

Bu üç işin tnmlmlıınnıası, ırn
tahyndJ bir kalkınma ynpıılıilir. 

Programa alınıp henüz ilııılc 
edilmeyen işler arasında Çııv
darhisıır tarihi bendinın ihya ~ 
dilmesi vardır. Romalıl3rdan 
kaldığı iddia edilen bendlerdeıı 
istifnde etmek ve bunlan tıı 
mamtam:ık suretiyle 3000 dekar 
arazi sulanactıktır. Bu ın3ksııt 
için 300.000 lira sıırfedilecE'girİc 
göre dekara yü% lira düşer. 811 
p:ıra bir senede çıkarılalıilir. 

Bir de Felend çayı işi var. 
Porsuğ1 kavuş:ın bu çay, sen~ 
de bir, iki defa zararlı lD;ikınlar 
ynpar. Bunun yaLıt:ının ıslahı. 
üç senelik procrama dalıildir. 

Ziraat Bankası 
Küf ah ya şubesi 

([:11iı 3 üncüde~ 

hakkında bankııya emir vermiş.. 
ti. Bunun 600 lirıısıyle bir çift 
öküt, 400 llraya bir araba, 60 
liraya ııulluk, 200 liraya bir sağ 
mal inek, 100 liraya 3 koyun. 
140 liraya ufak tefek :ıiruat Ji. 
!elleri ahnııc:ık, bu sayede g1iç
men derhal müstnhsil lıir hale 
gelebilecekti. 

Halbuki g~menler kendik•ıi· 
ne tohsis eılilen p:ırayı uı:u11 za 
mım çekmek istememlşll'ı· vı: 
buna şöyle sebepler göslerınift" 
terdir: •Henüz çalıema ?.aın •ıııı 
gelmemiştir. Biz köylünün var
dımıyte ceçiniyoruz. Şimtlideıı 
pıırayı çekip Caiz vermek lstc-
miyonız. Parıımız.ı baharııf" IJ:ı

sında alın7-• 

Toprağa 

Düı;hünlük 

Arazi edinme kredilerine lıliy 
ICilerin çok rağbeti vardır. Bu 
sistem sayesinde köylii, yiitı:le 
otuz uvııns vermek ve geri im 
lanı Zira:ıt Bıınkasından lıorç 
nlm:ık suretiyle arazi ediniyor. 
Bunu ytıparken, köylü, kıyrııd: 
hesabı yapmıyor. ·Ben ve ço
cuklarım bundan istifndC' eı.lt~ 
ceııiı. Değcrind:.>n on mL.li pua 
vers<!k bile zarar yok· diyoı·. cu 
gibi di.işünceler yüzünden toıl· 
rak cdlnmcğc dü~künlük ı;nn 
derecededir. Arazi fiyatları ı.ıo-

yunn fırlıyor. Buğdayın p:.thalı 
ya sJtıl~ası, t.oprıık edinınet:: ve 
dııha fazla ekmek nrwsunu de .. 
ğuruyor. Aynı Gınit, Uırlıı • mcı'" 
ıı ihtıl.Uını son hadde çıkarnıı~

hr. 

Ge<;en seneki mahsul ıayc

sindc yapılan tahsil~t, KlitJhyıı 
Ziraııt BHrıkasının 1948 derıh<'ri 

tecil edilen borçlarım lcar'jıla· 

mıştır. KüUıhyadıı pıınc.ıı· zırıı· 

ati geııişlenıe, iklL'>Jdi sima bir 
kal daha iyileşecektir. 
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Kiitahva' n.ın tarihçesi 
Yazan : F E R I D U N FA Z 1 L T O L 8 E N T Ç 1 

Gcrmıyan Bcyliği!'lrı bJşşehrl yanın Ş<'lıirleri arJsındı. ııkre-
\'C O.;rn:ınlı JmpJr.ıtorlu· der. Eğ~r Chıırlcs Texier'ın de

ğuııda Anadolu B~ylerbeyli~i- diği gibi vak'anilvis Ezop'un 
ııin merkezi olan Kutııhya zen· do~duğu memleket burası ise 
!!tn bır tarihe maliktir. Eski a- tesisi milıittıın evvel altıncı as· 
dı Kotyonı veyahut Kutyomdur. ra kadar gider. Milattan 401 yıl 
Stralıoıı bu bcldl'yi Küçük l~rik· evvel İran tahtını gaspctmek i· 

Külabyııdan bir görünü~ 

iütahya'da parücililfl 
Birleştirici hemşerilik, ayırıcı particilikten 

daha ağer basıyor 
K ütahya Belediye Bııskanı Ila· 

cı Mehmet Bey, aynı 7.l· 

manda O.P. Başkanıdır. Kendi· 
siyle uzun konuşmalar y3p!ık, 
lıelediye ve parti işleri h:ıkkın· 
da mıılürnat aldık. Ben, aynı za. 
manda Halk Partisf Reisi ııvu· 
kat Hasan Silay ve M.P. Başka· 
nı Kemal Bt'yle de giirüşmek 
istedim. Bu mülakatlara blip 
olurken, h:ınıı öyle geliyordu ki 
birer köşeye çekileceğiz. ileti· 
d;ır partisi aleyhine acı acı (is· 
k<ıslar yapılacak, ben de lıun· 
ları dinliyeceğim, yani m'.Ilt)m 
<>lan minasız pıırti küsk{inlii~il· 
nün bir nümıınesini de Kütalı
yada göreceğim. 

Tuhartıkloa 
Anlayış 

Hadiseler hiç de ahminim gi. 
hi çıkmadı. Aslen Rizeli ol:ın a· 
vukat Hıısan Sılay, ıı»:; yılına 

kadlr adliye vazifelerinde do
Jasmış, 1946 da adliyeden çeki· 
lip siyasi hayata girince, C.H. 
J>. tarafına katılmış, parUsl ik· 
tidardan duştükten sonra :;iy:ı
si faaliyeti bütün bütüne vaz.iCe 
edinmiş. Fakat gördüğüm siya· 
set adamlarında nlidir tesldüf 
<>ttiğim bir üstünlüğü var; o da 
ııeşeh ve ıı:ıkacı olması. .. Biı· 
deki politikııcılar, Mdisclerin 
tuhaf tarafını gôremiyen abu:;, 
hırçın, kavgacı adamlıır ..• Arı:ı· 

:larına Hasan Sılııy gibiler l!olca 
k3rışsıı hiç fena olmıyacak, en 
çetin buhranlar, bir, i'li kahka· 
ha içinde hoşça h:ılledilccek ••• 

H:ısJn Sılay, okumuş adam ... 
Hadiselerin derin tıırııClıırını 
görıiyo·r. Fakat kendi kendini 
lıil~ fazla ciddiye almağa tnı·ııf
dıır değil, en cid:ii bir konuş
masının ortasındıı birdenbire 
duruyor, kendi haliyle alay edi· 
yor, sonra sözüne dçvam ediyor. 
Ben Halk Partisinin yetindi? ol
sam, Ankaradu 'Demokrallırlu 
yapılııcnk tem:ıshırda HasJn Sı· 
lııydan istifade ederdim. 
Adn:ın Menderes, Anıerikııhln 

rın Sense of humor dcdiklel'i 
badisclerin tuhaf Jarafını gör-

mek me·ıiyetinc ekser uım:ml;ır 
sahip, fııkat particilik gazabı 
gııleyan ettiği zaman bu mezi· 
yel kendisini terkediyor. Kıırşı· 
sına muhali( parti namını Ha· 
san Sılay tipi ins:rn çıkanın, h:ır 
halde hava yumuşar. 

P11rtilere 
Örnek 

Hasan Sılay!J lokantada bu· 
luştuk, teklifi üzerine Şehir Klü 
büne gittik. Orada ayrı bir o
dad:ı henüz hos beş etıneğe b:ıs 
lamışttk ki kapı açıldı. t9i7 de 
Kütahyaya gittiğim zaman in· 
nıştığım ve çok sevdiğim eski 
adliyeci, şimdiki Kütahya mil
iletvelı:ili Süleymıın Bey, Gernıi· 
yanuıde Ali Beyin büyük '.>ğlu 
olan M.P. nin geçen seneki IJ:ıs· 
kıını, diğer Kütnbyalılar, od:ıyl 
doldular. Üç p:ırti mensuptan 
arasında vatandaşça, hemşcrice, 
insanca, ahbapça cereyan eden 
konuşmal:mn ve HlUfelel'İn, 
memleket.ölçüsünde 'bir örnek 
teşkil etmesini çok isterdim. Sa 
atlercc süren konuşmalnnmız 

esnasında parti farkları üzerin 
de ancak liıtire yoluyle duruldu, 
bütün JllÜnakaşllanmıı, Külah· 
yanın şeker fabrika:ıı ve a'LOl 
s:ınayii gibi mü5terek dlva~_ırı 
üzerinde toplandı 

Tcr:ıvihten sonra Çın.mıltı 
kahve.:;iııde buhısmak üzere ye. 
ni M.P. Bıışkinı Kemal Beyle 
sözüm vardı. Kemal Bey, 'tica
ret Odası eski reisidir. Bir nıil· 
yon lıra s~rnayeli şeker şirke 
tinin kurulmıısmda la:ıl bir rol 
oynamıştır. Onunla konusurken 
de, parti dAvaları üzerinde hit 
durmadık. Mas:ımız:ı topl:ınJn 
diğer Kütahyahlıırla ber:ıber 
bılhassa ~ker fııbrikası işi ile;" 
tünde durduk. 
KüUıhyada p:ırtileranı.~ı sulh 

ve fih<>nk hüküm sCirdüği.inü ve 
hiçbir nevi çarpışma olmadığını 
iddia edecek değilim. l<'akal her 
halde bu kib:ır, naı:ik, kalbi ya 
ralı muhitte müstcrek hem 
serilik gayreti, parti ayrılıkla 
rmdan daha faz.la ağır basıyor. 

çin k.:ıcde~i Perı Kr:.ılın:ı kar~ı 
yüı uycıı g;:nç Kurusu:; 'un ku 
nı·.ndıısındııki Onbinlerin ordu 
s•ı Kütahyadan dl ceçnıiştır 
Ordudd bulunan meşhur hatip 
J(seneron eserınde bu şehirden 
de bahsetmiştir. Bu hlldise de 
J<tilahyanın pek eskı bir tarihe 
rıı:ılik olduğunu gösterir. 

Kütnhyıırıın Bizarnlıl:ıra ka· 
dıır ol.ın tcırihi ve inkişaf seyri ı ,ı 
'lıugün için tam1mıyle aydınlan· 
mış sayılıımaz. Bionslılıır şeh· 
re Mkım olan tepeye bir şato 
Yilr>mışllr ve huf\'ll!r ile tnhkim 
etUkten sonra iki kııt sur içine 
almışlardır,Chıırles Te.!tier, şato : 

nun eski Kutyom şehrinin ye 
rini aldığmı yoız.:ır. Kütahya, Bi· 
:r.anslılar zamJnında gerek as· 
kcrl ve gC'rekse tic.:ıri mühim 
bir şehir obr':ık tanınmıştır 

Kütahy~n.ın !ürkl:!.rin eline 
geçtığı tnrıh katıyetlc ına 

liım dcI;ilı.Jir. 26 A/?ustos 1071 
de cereyan •~den bhl.ızbirt nwy 
dln ınulıarcbe.~inden 
Türk St.'lçuk ordubrı Garba 
doğru muuı[[er yürüyüşlerine 
devam ettikleri sırada z;ıptedil· 
miş olm1sı ihtimali vardır. Kı· 

'lınçnrslanın EskiseJıir civorınd~ 
Haçlılar ordusun.:ı mağlübiyeti· 
ne kadar şehir Türklerin elinde 
kalmış, bu tarihten sonra Bi 
uınslılar tarafından istirdat O· 
Junmuştur. KüUılıya hııkkında 
detlerli bir eser yayınlay;ın Pro 
fesôr U7.Unçarşılı, Sultan Alll· 
ettin Keykubat tarafındıın kati 
olarıık fethedildiğini ya1.ar. 

Kütahya, Germiyanoğulları 
zıınrıııında bir h:ıyli inkiş:ıf et· 
rııiş ve Anadolunun bJslıc..t şe 
lıirlcri arıısınıJa yer almıştır. 

G ermiyon 1'ürkmen aşireti 
Mıılntya tarııCl:ırından gele

rek Ankara ve Ktitahynya yer· 
leşmişlerdi. 'Bu ailenin reisi A· 
lişil"' Beyle oğlu Yakup Bey, 
Selçuk emirlerindendi \'e bura· 
lard:ı ut beylilıi vazifesi görU· 
yorlrırdı. Germiy:ın Beyliğini 
kur.ın bu Y:ıkup Beydir. Selçuk 
devletinin inkıraza yüztuttui!u 
devirlerde diğer beyler gibi is· 
tiklülini :iliin etrniG, Kütnhyayı 
~ylik merkezi yapmıştır. Ya· 
kuıı Bey zamanında Kütahya 
büyümüştür. Onun ölilmü üze 
rine yerini oğlu Mehmet Bey 
almıştır. 1363 de Mehmet :Beyin 
de vefatı ile Süleyman $lh lıll· 
kümdar olmuştur. Siileyrıı:ın 

(~vamı 9 uncuda) 

Ziraat Bankası 

Kütahya şubes· 
B ugünkü b:rnka bolluğunda [{(l 

t.nhyanın tek hanka:>ı var
dır ki o da .Ziraat Barıkıısıdır. 
Külahyadııki bıınkıı , merkez ka· 
r.n ile bernber AıtıntııEıı dıı ba· 
kar ve Emliık Bıınkıısının ııj:ın· 
lıl!ı vazlfo,;ini görür. 

.Kiitahyada ı.irıınt makinelcş· 
nıe devrine ginnemislir. Ara'l.i, 
dıır ve lırızalıdır ve trjıktöre 
müsnit değildir. Ancak on tr:ık
lör ve iki harman makinesi viltı 
yete girmiştir. Buna r:ığmcn 
seksen ile yCiz bin lira arasındJ 
oyn:ıynn zirai işletme kredi si 
geçen sene 800.000 lirayı a'.iıııı 
tır. Merkez ve Allınlııştald on 
fiç kooperatir vasıtaıııyle ııynı 
mııksaUa yapılan ilcratlar ı•ski 
den 700.000 lir:ı miktarında i
ken, şimdi 1.700.000 lirayı bul· 
muştur. Şimdiye kad:ır hiç ya· 
:pılm:ıyan Man.hall dıılıili \'e 
Marshııll h:ırici makini! kredisi 
yüz bin liraya varmıştır. 

Kütahyı.ı zengin bir muhit de· 
gildir, fakat kıııllntle yaşar. in· 
srırrurıı kıymet verir. Burada 

Küt.ııhynda Zlnıal .Banka.ı;ı 

tek banka olan Ziraııt. Gonkacı
ru·n mevduatı g~ııişliyor, f'ıtl.:ııt 
halkı ban!rnya alıstırnıak bııkı· 
mından vaziyet, r:ıt•ınnuniyet ve· 
rici olmııktan uzaktır . .Bir defa 
tasarrufu .allın şeklinde sakllt· 
m:ık meyli kuvvetlid ir. Bımm 
gelinler, tıışıdıkları allınbı ın 
ağırlığı yüzünden bnşlıuını J:ttl· 
dıraıııa7lar. Bundan başl:a lııızı 
taassup erb.ıbı ara~ındıı faizin 
günh oldu~u kanaııti hiikünı SÜ· 
ıüyor. Ne· •Al, sadaka ver•, ne 
de şer'i hil~ :,oolu bıı gihileri 
tatmin etmiyor. \'ani faiz alma
nın haram olup olmadığı düva· 
.sı, Kiltııhyadı bırnkacılığın fiili 
surette kıırşıllştığı bir davadır. 

ihtiyatlı 
Götmenler 

Göçmenlerin bıınltn ile miinıı· 
:clıetlcri uıviycsinden Kiitatıyn 
:ıiraııt b:11ık11sının geçirdıği tcc-
rütıc, çok nıüslıetlir HiikOmet, 
lıc:r göçıııC'ıı ailesine 1500 liı a 

tahsis etmiş ve bunun lıdeımıcsl 
(Dl'vnnıı IO unt'uda) 



4 V,\T,\S · ht.nbul fıavt<I 

u,ak, vilayet oım 

JCl.İtahyada bir ınaha11i kıyafet 

Kütahyada toprak iyi 

• 
azmınae 

Mcınlcketin muhtelif yerle· 
·inde gelişen, si\Tilen kanı ıA~ 

merkezleri vardır ki bir vilayet 
merkezi haline gelmek hakkını 
kendilerinde göriiyorlar ve bu 
uğurda n1ücadelelcrin arkasını 

bırakmıyorlar. Uş:ık, bu gibi 
şehirlerin ilk salında gelen ınu 
bitlerden biridir. 

trşaklıların iddiası iUc.Jur: 
•Biz, Kütahyadan 160 kilometre 
uzaktayız. Orasıyle kültür ve 
iklısat bakımından hiçbir alilk:t
nuz yoktur. Her türli.i hal ,.e 
şartlaı· bakımından Orta Anado-
lunun de~il. Ege bölgesinin 
nu~nşubuyuz. Kütahya}-'a bağlı 

kalmamız, inkişaf hızımızı kesi
yor, terakkimize mA.ni oluyor.• 
Uşak hemşcrilcri, vilayet sı· 

fatıyle istikJB.le kavuşmak ka
rarında beraberdirler. Bu nok
tada hiçbir parti (arkı kabul C'I~ 
medcn. bunu hep birlikte İ-;li· 

yorlar_ Uşak'ın vil.1)1et olmJsı
na karar \'erildi~i hakkında An· 
karadan gelen haberlere SC\ in 
mc-kle bel'aber. iı;in kat'i bir ~e· 
kil aln1a~ını sabırsııca bekli· 
yor1.1r_ 

Uşak vil;iyeti kul'ulun•a nu~~ıı 

bir şekil alacak? Uşaklıların 
düşlincesi şadur: Altıntaş'ın na
hiyesi iken kaza olan D·Jmlu'
nun Kütahyadan, Eşme'nin :\la
nisad:ın ayrılarak Usak'a veril· 
mesi, şimdi Uşak kazasının çok 
canlı nahiyeleri olan Karah~llı 
ile Sivaslının da kaza haHne 
konulması ... 

• 
• 
• 

mahsul verir Son zamanlarda bal.ı küçük i· 
dari tadiller yapılmış, BurgC4Z Ta\·~anlıdı bir sokaktan güri.inü, 

Kütah)J. o\oı.l~rı, hububat zi· 
raaH için en nıüsait toprak

Jarı haiz bulunmaktadır. )fem
Jeketin J{onya, Ankara, Sıvas. 
S•yhan, Erzurum gibi buğday 
mıntakaları arasında Kütahya, 
~on 13 yıllık istihsal rakamları
na görf" 6 ncı durtıınu rnuhara
ı.a etnıcktcdir. 

pa~ gibı haşerctt \e hastalıklar
Ja amansız bir mücadele açılmış 
bulunmaktadır. Bilhassa hubu· 
bat üzerinde yüzde 20 zarar ya
pan sUrnıe bastalı~ı ile mUca
dele için 15 selektörle 1951 fi· 
lında 3,347,62~ kilo tohumluk 
temizlenmiş ve 2.113,853 kilo 
tohumluk da ilaçlanmıştır. 

gibi bazı kö}-'ICr Çivril'e, Eşme- r.;-; 

den 14 ve Gedizden 7 köy U· ı V 
$3k'a verilmiştir. 

Şimdıki haliyle Uşak kaza>ı· 
nın 135,000, şehrin 20,000 nüfu· 
su vardır. Hele yeniden iki ka
za da ilave edilirse, nüfus, saha 
ve iktıasdi ehemmiyet bakımın
dan Uşak, epeyce canlı vilayet· 
terimiz ara~ında yer alabilecek
tir. 

ın kıvalet inkılabı 

Kütahy::ının alünıinyuınlu ve 
~übreli topr~klarında sndere 
buğdayın dC'ğiJ, arp:ının da en 
iyileri, en dolgun taneliler.i ye· 
tişir \'C Kütahya arpası bira sa
nayiindc ı~rarla aranan bir 
m;,ı,hsul<liir. 

Aft-yva ağaçlarına musallat o· 
lan karpokapsa ve hiponomat 
haşcrelerine karşı açılan müca
delede 195.982 adet ıneyvalı a
gaç ilA('lanmış, Uşak, Simav \'C 

1nerkcı ilcelerinde 6080 dekar 

Uşak 'da Ziraat, İş, Osmanlı 
Bankala1·1 ~alışıyor. Toprak ,.,,. 
nayii sahasında epeyce bir in
ki:;af vardır. Fakat Uşak'ın ha· 
1ı ve dokuma işi geri gitmiş, Si
mav, İsparta gibi yerler bu sa· 
hada faz.la \'arlık göstermişler
dir. Uşak Dokumacılar Koope· 

~ . . . arazjde görülen çekirgelerle ratlfi, boya ve apre için ~i~ ~-
J9;ll y _ılında bu~day zıraalı ü d 1 d·ı . . t hl'k ber tölye kurmasına rağmen ışı 1-

it;in 133.720 hektar, arpa için ın ca c ~ e. 1 ?1 1 ş \ e a 1 e dare edememiş, iyi usta bula· 
5ti.040 hektar. çavdar 2233 hek· taraf cc.Jıln11ştır. mamış, nihayet burasını kirala.-
tar, yulaf 1570 hektar \·e mah· Kısaca J\ütalıva ili dahilinde mağa mecbur kalmıştır. Bunun 
lüt i~in 15.820 hektar arazide . r t 'ııd·ı j h - bir sebebi, kooperatifin vaktiy-
rkim -yapılmı~; 147.870 ton huğ· lıra~ 1 .e 1 . {'(en er ne;ı le sağlam bir esasa ~öre kurul-
dar, SJ.647 ton arpa, 2285 ton tehlıkc ıle nıücadelede tam bır maması ve sadece iplik tevziin· ~ 
~avd:tr, 2108 ton yulaf ve 32.773 t1kıncı ruhu hJ.kim bulunmakta· den his.-.e almak isteyen, biııat 
fon nıahlUt hubuhal İ.!Jtih~aı c· dır (De,·aını 10 untuda!_J 
dilmi~lir. ~ 1 - ---

llu yıl )·ani 1932 de arpJ için 
UO.HOl Jıektar, buğday Ü;in 
128.244 hektar, çaYd:ır ıçın 

Jl4ö, mahlut için 19.983, yulaf 
ü;in 2018 hektar araıi rkilmiş 
bulunın.:ıkladır. Bilhassa arpa 
n1ahsulünüıı 79 bin ton rh·arın· 
da olacağı IJhmin ediln1ektedir 

JnSI yılı, Klıtohya hubub:ıt 
i~tıhsali için fevk01lildc bir yıl 
olınnştur. Bununla bcr~bcr, bu 
yıl lllayısın ortasını.lan itibaren 
dil:1ıncğc b.ışlaynn yağmurL1r 
d:ınc tutunnına ranlnn ctıniş \'C 
Nisan a)-ında J•tıv~tların kurak 
tilmc~i yüııin<lrn ncşcşl ka('an 
kf>yliilrrJ oldukta sevindiı·n1iş. 
fı 

10.>2 ınah5uhinün ııorın::ıl ola· 
<' .. ·;ı t.1hın;n cdilmrktcdir. 

Kül:ıbyu il hudutları lçindo 
,r;.ıi balilın ,.<' n1ül·adrlc isl<'rı 

tlikk.ıt \'C clıcınJnJyc:le )' 0.ir1.itüı 
ınrktc{.}ir. 

Kütahyanın kendine htls ve 
bu muhitin çok sevilen tip. 

)erinden biri de hiç şüphesiz 
eski belediye reisi Ethem Yil· 
cel'dir. Ethem Bey, sakin ve a· 
ğırbaşlı haliyle Kütahyada bil· 
yük muhabbet yarattı~ı gibi, 
reisliği zamanında bu şehre yap 
tığı hizmetlerle, bilhassa şehrin 
suya kavuşmasında başlıca Amil 
olmuş ve di~er islerinde de ba
şarı göstermiş bir insandır. 

Kütahya, muhfazakar ve an
ane, &dctlcrine sıkıca bağh bir 
ı:;ehrimizdir. Bu sebeple Külah· 
yada, 934 yılında bütün ınemle· 
kette )'eni bir medent adım !':a
yılan kadın kıyafeti inkıliibını 
yerteıı;tirmek pek kolay olma~ 

mı~tır. İşte o yı1Jarda, asil Kil· 
tahya kadınlarına, yeni modern 
kıyafetin benimsenmesinin in
kılap kadınları için bir zaruret 
olduğu fikrini telkin eden ve blı 

' 

Zirai mtıh:,;ullcrc muullat O· 
lan ı;ckirg(', farr., domuz, karpo
lıı..ıps:ı, iponoınat, pas, siinnf'. 
P\'"i, m<1nolya, alroti!, nıt'meli &1)41(tl inl1.11Jhında man(•ı thl'n ilk ,_;adın ırupu 

B. Ethem \-'ileti 

nun tatbikat ve tt§milini biı· \"a· 
zifc bilip gayret gösteren ı-:t

hem Yücel olmuştur_ 
Ethem "Yücel bu mevzudaki 

h<itıral:ırını şöyle anlatıyor: 

•- Car denen kahn ôrtüd~n 
Kütahyalı kadını kurtarmak 
kolay olmamıştır. Şalvar giyi· 
lir \'e üıcrine de car denen hu 
örtü örtülür ve kadın bir azap 
halkası içinde dLŞ illemle alıik<ı· 
sını kesmiş gibi bir şekle Jd· 
rerdi. Car ve şalvar Kütahyanın 
mahalli kıyafeti idL Kadınları· 
mızı bu azap örtüsünün i~inden 
çıkarıp ınedeni Alemde iş \of!' 

mevki sahibi kılmak o z.aman 
her münr\'vcr Kütahyalının de· 
rin bir arzusu idi. Bu anunun 
tahakkuk ~·oluna girmesi i~in 
de fırsat J!"<•lip çatn11ştı. 934 de 
kadınlara intihap hakkı veril· 
m<'sİ ve aynı yıllarda kaılın kı· 
voıfetinde başgöstert'n inkıl;.\p 

<Devam ı 10 1:n,·uda) 
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'J'a\'')anh Beledi}r Rf'İ'>İ 

Tavşanh ınühim 

hir kazadır 
Küah)'Jnın kaıJları i~Jnde cuttıır Tuııc,:lıileklen alınan P· 

nerji ıle kazanın elektrik ıhti
yacı karı;ılannnştır. Biı· kı:;ın1 
ihtiya<: i<;inde yeni tesisler ~··P 
tırılacaktır. 

ııotanh mc\'kiinden getirılen 
i«;me suyu heniiı i<: şebeke ya
pılmadığından tam istifade sağ
lanamamı~tır. Belediyenin bu 
yıl yapacağı i~ler meyanında 

\'A'fAN · Küt.ah)"a iıi,·hi ' 
1~ÇavdarhiSarın ı ~~" ,, ...... ,,,,." ş ker Fahri ası 

• . şak olmak üzere Kütah,lo a lhhyacları ve buna komşu_ olan _geniş _bir 

Kütahya • U§llk şo:;csi ü1e-
rind<' bir Çavdarhisar kö 

:yii 'ar. Binlerce sene ev\'el 
bu muhite h:ikim olan ~·ük
sck bir medeniyete ve in1ar 
hareketine ait e~erJerin ,.e 
harabelerin gölgesinde yaşa
yan bu köyün halkı, güler
)Üzlii, (-'alışkan, munis insan .. 
l.ardır. lloş bir merakları . 
fötr şapka giymektir. Yalnız 
bü,lo·üklerin de~il. küçüklerin 
başında da fötr şapka ~örür
siuıüı. Civar yol1ardaki ço· 
banlar, hep fötr şapkalıdır 
Foto muhabirinıiı. fötr şap· 
kalı büyüklerin ,:e çO<'ukla· 
rın takım takım resimlerini 
çekli 

Köyde sa~lık nıeınuru var. 
ebe var, fakat buraya sıtma 
ınücadele lr~kiliııtı el uzat· 
maınıştır- Köyde sıtma eksik 
oln1adığına göre halkın baş

lıca arzusu, sıtma mücadele 
te~killilının köylerine alilka 
göstermesıdir. Diğer bir ar· 
7.U, mevcut iki erkek öğret
mene iI;i.\·e olarak bir de kız 
öArctmen gönderilmesidir. 
Köylüler, böylt' bil' ö~retme
nin kızların daha iyi yetişme· 
•ine Amil olacal!'ına hakktyJr 
inanıyorlar. 

Asıl büyük arzu, kö)-·ün E

mede değil, Gedize bağlan· 

n1asıdır. Emed yolu (elindir, 
kışın kapanır Gediz yakında 
şose üslündedir Emedliler 
gücenmesinler, fakat bö)-·le 
bir meseleyi onların arzusu
na göre değil, bizıat alakalı 

olan köy halkının arzusuna 
ı;::öre halletmek elbelte tazım· 

sahada <'konomık gelışme uze· 
rinde mühim tesirler icra et· 
miş bir müessesedir. Bu bölge
de köylünün başlıca geçim \'a
::;ıtası olan Ye geniş bir sahada 
ekim yapılan pancar, şeker fab
rikası sayesinde değerlendirildi· 
ği gibi, yine fabrika sayesinde, 
işçi olarak birçok vatand3~ -ça
lışma imkanı bulmak~adır. 

Uşak ~eker fa!>rika~ı 927 se
nesinde kurulmuştur. ilk zaman 

Kütahya' nın 
<Ba~ ı 3 Unti.ide) 

Şah zamanında Germiyan ülke
hinin eski kudret \:e kuv,·eti 
kalmamıştı. Sık sık Karan1ano-
ğullarının tecavü:zlerine uğru· 
)·ordu. Süleyman Şah, Be;yliğin 
mevcudiyetini muhafaza ve Ka· 
ramanoğullarına karşı mukave
met edebilmek için Osmanlılar· 
la anlaşmak isl<.'miştL Bu anlaş
mayı temin için her türlü !e
dakilrlığı göze almı~tı_ Devlet 
Ilatun adında güzel bir kızı 

vardı. 1381 yılı başlarında ta
nınmış ilim adamlarından İshak 
Fakih"in riyasetinde bir heyeti 
dc\Tİn padişahı Sultan ?tluradı 
llüdavendig!ira yollıyarak k11.1nı 
şehzadelerden Bayeıide (Sul
tan Yıldırım Bayezit) vermek 
arzusunda bulunduğunu ve ci
haz olarak Kütahya ile b!'rabcr 
ı.:met, Tavşanlı ve Simav'ı ter
kedeceğini bildirmişi i. 

tarda günde 300 ton pancar ı,.. 

leyen fabrikanın takati arttırı.. 

Jarak ~on sene zarfında işlf'ncn 
pancar miktarı günde 1400 tona 
)'ÜkseltiJmiştir 

Fabrika, 951 kampanya dev· 
resinde 167 gün çalışmış ve 33 
bin ton şeker istihsal edilmiş
tir. Bu netice, istihsalde crisi· 
len en yüksek miklardır. 930 
yılı h;tih.sali 24 bin ton olmuş· 
tur. 

Fabrikada ('alışan .iş(-i ı;~yısı, 
kampanya dahilinde 1500, kam· 
panya haricinde 400 dür 

tarihçesi 
dolu Bt';\'.lcrbe)·Iiğinin merkeıi 
olmuŞlul'. Buradaki ilk beyler· 
beyi biltıhare s:ıdaret makam._. 
na ge~·en ishak Paşadır. Kütah
ya, kısa fasılalar istisna edilirse 
(Kütahya Şehzade ~ancaı?ı oldu 
ğu :zsmanlar muvakkaten ,\na· 
dolu Beylerbeyliğinin ıneı·k •1i 
Ankaraya nakledilirdi) Beyler
beyliği teşkiliıtının lilğ\"ına ka
dar bu merkezlik mevkiini ınu
hafaza e~ lemiştir. Osmanlı Itır 

devrinde bir hayli imar gör· 
müş, gelişmiş \'e güzelleşmiştir. 
Bilhassa kumaşları ve çinileri· 
rıin (buna dair ililvemiı.de baş
ka bir yazı bulunduğundan t;ıf. 

silcil vermiyoruz) şöhreti bütün 
A\·rupaya yayılmıştır. Yine hu 
devirde bin;ok ilim adan1ları ye
tişmi~tir. 
K ütahya 1511 yılında büyiik 

bir tehhke ile kar~ılaşnıış. 

Tavşanlı'nın mühiın bir 
n1evkii vardır. Tavsanlı ınaden 
serveti bakımından dünyada sa· 
yılı kaynaklardan biri olduğu 

gibi, zirai islihsalleri, ormanla
rı ile de yurt içinde ayrı bir 
değer taşıyan bir kazadır. Tür· 
ldyede en zengin linyit damar
ları Tavşanlıdadır. Garp Lin· 
yitleri İsletmesi adı allında 
Tunçbilek, Değirmisaz ve So
mada kurulan muazzam tesisler 
Tavşanlının ileri bir yurt parça· 
~ı haline gelmesine başlıca ve
sile olmuştur. Tuntbilek işlet
mesi ve kömürün bugün için ar· 
zettiği ehemmiyet bu ililvede 
ayrı bir yatıda izah cdilmistir. 

dır 
z.ahire pazarı, garaj, hayvan pa· ı • J 
zarı inşaatı vardır. 

Tavşanlının birçok n1esire 
yerleri arasında Ada ve ~leyha
nelerboğa2ı'n1n ayrı bir de~eri 
\'ardır. Göbelhamamı kaptıca~ı 
halen faal durumdadır. 

Sultan ~lurat bu teklifi ınem· 
nuniyetlc karşılamış, Deviet 
lfalunu Kütahyadan aldırtarak 
Bursaya getirtmiş ve burada 
ınuaııam bir düğün n1erasimi 
yapılmıştı. Bu izdivaçtan Çelebi 
Suttan ~lehmet dünyaya gelmiş
tir. Süleyman Şah, Kula kasa
basına. çekilmiş, Kütahya da 
şehzade Ba)·eıide sancak olarak 
verilmişti. Süleyman Şah, ınuh
temel olarak 1387 de ölmüş ve 
yerine oğlu 1kinci \'akup Bey 
ge~mişli. 

Şah ismail'in halilcsiyinı J di
ye ortaya çıkan ve tarihlerimiz
de Şeytan Kulu namıyle anılan 
bir zat, etrafına binlerce adam 
toplıyarak Anadoluyu dehşet i
çinde bırakmış, KUtahyaya )'Ü

rümüştü. Devlet, üzerine Ana
dolu Beylerbeyi Karagöz Ahmt•t 
Paşayı göndermiş ise de Ah
met Paşa mağliip olmuş \'C iı.ı-,i

lerin kaleyi muhasaraları sıra
!>-lnda öldürülmüştür. Asiler bü
tün gayretlerine rağmen Kütah 
yaya girememişlerdir. 

1522 de Rodos se!erinc çıkan 
Kanuni Sultan SUleyman, 1 
Temmuzda ordusuyle Kütahya
)'a gelmiş ve dört gün kalını~tı. 
Irakeyn seferine giderken de 
1534 yıh 1 Temmuzunda bura· 
ya uğramış ve beş gün istirahat 
etmişti. Kanuni Sultan Süley
man1n oğullarından Sarı Sehm 
(on birinci Osmanh Padi,ahı 
İkinci Selim) ve Bayeıil, 1\.ü· 
tabyada valilik yapmışlardıı 

Ta,·şanlı, mühim bir kömür 
istihsal merkezi olduğu gibi :ly
nı zamanda bir ıiraat memle
ketidir. Pancar, arpa, buj:!day. 
haşhaş, susam en çok ekilen ve 
elde edilen maddelerdir. Nohut 
tan leblebi imalatı burada en 
ileri gitmiş bir sanat halinde· 
dir. Bilhas~a Tavşanlının Cu
kurköy halkı tamamıyle leble
bieidir. Leblebinin yapıJdığı 
nohut kısmen burada elde edil· 
mekte, kısmen de dışarıdan ge· 
tirlilmektedlr. Haftada iki va· 

1 gon leblebi ibra~ edilmektedir. 
Pancar ziraati de mUhimdir. 

'\'ılda 18 bin ton pancar islıil
sa1 C'dilmckte ve sırf bu yilzdrn 
köylünün cebine SC'nede bir mil· 
}On lira girmektedir. 

Ka1a merkezinde orman iş

letme tcşkilfllı val'dır. Alabor
tla ve Çatak orman bölgelerin
de !'lcnede 20 • 25 bin metre 
mikiı.bı k<'reste <'lde ediln1ekt<?·· 
dir. 

.Ka1.anın köylcrivle birlikte 
nülusu 58 bindir. tJç ilkokulu 
ve bir ort.ıokulu mevcuttur. 

Tavşanh, eski esC'rler bakı· 
mından zengin bir yerdir. ırer
kesin istifadesine açık Zeytin
oğlu kütüphanesi ilmi kıymeti 
haizdir. Kaıada haftalık olmJk 
iizerr. müstakil Tavşanlı \'e 
Ta,·şanlı Postası namında iki 
gazc-le \'e bir de on beş ~ünlük 
•Filiz~ isimli bir dergi yayın
Janrnakladır 

Reledi)·e i~leri: 

Kaz:ıda muntaı.an1 tr.~kı!A:Jı 
\'(' i3 i \·ah~Jn bir beledi)-·c rncv 

Tavşanlı • Domaniç - Bur~a 
yolu yapıldığı takdirde burası 
bir kat daha hareketli bir yer 
halini alacak, dolayısıyle Tav
şanlı en kısa yoldan Burı:"a ,.e 
fstanbula bağlanaoaktır. 

Köy suları için ge('en yıl !!3 
bin, bu yıl da 49 bin lira ayrıl· 
n11ş ve 20 köy tamamen 11uya 
kavuşmuştur. 
Domaniç 

Kazaya bağlı \'e Bursa l'Olu 
üzerinde bulunan Domaniç bu
cağı tari.hi bir yerdir. Osmanlı 
tarihinde ve bilhassa impara
torluğun ilk devirlerinde Doma 
niç mühim bir merkez: halinôe 
idi. Osmanh devletinin kurucu· 
su Osman Gazinin annefii (ll.ıy

mane) nin türbesi Domanı{'in 
Çarıamba. köyündedir. 

Tavşanlılar, örnek sayılacak 
bir gayret neticesinde kaZ.'.lları 
na bir ortaokul kazandırmışlar
dır. 943 senesinde, Okutma Der 
neği 130 lira He ise başlamıs. 
o yıl bu paranın 50 1ira~ı fakir 
~ocuklara dağıtılmış ,.e 80 lira 
ile işe girişilmiş. Fakat Eti
bank 25 bin lira yardım ile işi 
kolaylaştırm1ş \•e geri kalan 
para teberruJarla temin edile· 
rek ortaokul meselesi halledil· 
miş. 
Spor 

Ta\·şanh, ı-por bakımından da 
hareketli bir yerdir. Sık rık ci· 
var \'il3yt'tlerlc çe~itll spor te
ınasları yapılır. Kazada bir 
stad ve Lln:yit Spor, TaVJ:'nlı 

Spor adlı iki kuv\'etli klüp \'ar
dır. Bilhassa Linyit Spor bu 
b(;Jgede şöhrete sahip Jtu\ vc.:Ui 
bir klüptür. 

.. 

Yon Jı 

lıeaları 
K ütahya, kaplıca bakımın· 

dan ~ok zengindir. FakJt 
bilhassa Yonealı kaplıcaları 
şifa hassası ve radyoaktivil~
~inin 42 ile 56 :ırasında olmu
sı bakımından r al.ika mevıuu 
oluyor. Buradaki ('amurun 
bilhassa &iyatiğe karı,ı şifa \'e 
rici hassası o kadar yüksek
miş ki Ankaraya ve ba~ka 
yerleı·e teneke ile c;amur sev· 
ki için istekler geliyorınuş. 

Bugün me\·cut tesisler ipti~ 
daidir. Uunlar tamamlanırs11. 
tarihi bir ı;;öhret sahiLi olJn 
,.e her kö~esinc.Jen ayrı \'3<;1i

ta mükemmel sular fı~kıran 
Yoncalı, memleketin mühiın 
kaplıcal3rı arasında )'er o.lla· 
caktır. Şimdiden \'onca!·,ıa 
bir olrl \'(' )'Pdi lojman \·ar
dır 

_ikint·i ltfahınııt devrinde#\~ 
Fıadoluyu istila eden :P.lısır or· 
dusunun geri çekilmesini te
min eden Kütahya muahedr~i 
'\'oncalıda imzalanmıştır. Bu 
istili esnasında 1-lı~ır as.lteri 
evlere yerleştirildi~i için hal 
kıı:a canı yannuş, bir daha 
börte bir tehlikeyi önlemek 
üı.ere istilidan sonra halkın 
lancsiyle Kütahyada kışlalar 
yapılmıştır. 

Simav kaplıcası da 7 asd 
ev haıırlamak "'e di~er ın1ar 
faaliyetlerine gc(mek Eoure· 
tiyle Bittikçe fazla ~öhrel ,-e 
rağbet kazanıyor. 

s ultan ?tluradı Hüda\·cndigarın 
1389 da cereyan eden Ko

so"a meydan muharebesinde şe-. 
hit olmasını fırsat bilen \"akup 
Bey, kıı kardeşine cihaz olarak 
,·erilen yerleri geri)·e almıstı. 

Fakat Yıldırım Bayezit, .ı\.uado· 
Juya geçerek Germiyan ülke!>i· 
ne girmiş ve '\~akup Beyi yaka
latarak Rumelide İpsala kalesi· 
ne hapsettikten sonra Germi
yan memleketlerini Osmanlı 
devleti huduttan içine almıştı. 
Yakup Bey. dokuz yıl hapiste 
kalmış ve 1399 da kac;arak Su· 
riye tariki)·Je Timura i1tica et· 
miştir. 

140'2 de \·uku bulan .\nkal'a 
meydan muharebeEoinde 'l'imu· 
run Yıldırırn Bayezidi ma~lüp 
ve esir etmesi üzerine G<'rmi· 
yan ülkesi tekrar \·akup Beye 
verilmiştir. Baz.ı tariblere göre, 
Sultan \·ııdırım B:ı.yezidin \"e· 
nişchirde saklanmış olan zcv
ce:si :Maria Despina ile iki kı1.1· 

nı yak:ılayan Emir Şeyh !\uret· 
tin, bunları Külah.vaya getire· 
rek Timura takdim etmiştir. 
Timur, Kütahyada bir ay kadar 
kalqıtşlır. 

B~_yeıidin intiharından !!onra 
başla)·an şema.deler kavgasın· 
da \'akup lley, kız kardeşinin 
oğlu Çelebi Sultan Mehmodın 
tarafını tutmuş ve bu sayede 
mevkiini muhafaı.a edebılnli'}lir. 
1428 de Edirneye giden Yakup 
Bey, devrin padişahı Sultan İ
kinci ltluradın huzuruna (,'ıka· 

rak erkek e\·lidı olm:ıdığını \'C 

memleketini ölümünden fionra 
Osmanlılara tcrketti~ini bildir-_ 
miştir. )takup Bcy bir )'tl sonra 
\'cfat etmi~llr. 

Bir sancak haline tonan k.ti· 
tabyanın sancak bc)·li~ine 

Umur Beyin ojllu Osman Çele. 
bi t.:ıyin edilmiştir. 1451 de :\na 

--

Kütahya, Osmanh tarihinde 
birçok acı \'e tatlı hadiselere 
.::-ahit olmuştur. Bunların hepsi
ni sıraJamağa bu sütunlar k;ifi 
değildir. 
K ütahya, istiklal llarhindeki 

vazifesini şerefle yapmıştır. 
VatanpcrvC"r Kütahyalılar n1cm· 
leketin müdafaası uğrunda h·r· 
temiı kanlarını okıtrnışlardır. 

Gerek ordu \'e gerekse Ku\·.;ıyi 

~hlliye ~aflarında kahramanca 
vuruşmuşlardır. 6 Ağustos 1920 
de bir !ıleclis heyetiyle beraber 
Kütahyayı ziyaret eden ~lusta(a 
Kemal Atatürk. halka tebliğ r· 
dilmek üzere llulasarrıllı~a 
gönd<.'rdiği tahrir~tta aynC'n şu 
cümleleri kullanmıştır: •Hrye
tinıiz Kütahya.da gördüğü nıe!· 

haretbahş ve itminanilver h•ı:a· 
hüratı samimiye ve iı:liyeden 
dolayı fevkalQde miiflehir 'e 
mesrurdur, ValanJ>('rver Kütah
ya ahalisinin mali !edakArlığı, 
ınaddi \'C nıane,·i himc·m3t \'e 

mesaisi ile beş on gün 1.:ırfında 
ibıar \'e t<'C'hiz edilen btnlcrcc 
ıne\'l'Uda baliğ kıtaatı a~kcriyc· 
nin giri~tiğimiz dini, milli, va 
tani mücahedede muzafferiyrti· 
mizi tcınin ederek kahram:ın 
hir tlimre olarak isbatı frdakari 
eılrceğindcn cnliniz.• 

Kütahya, 17 Temınuz 1021 de 
dlişman istilasına uğramış \'e 
30 Ağustos 1922 de kıırulınu1· 
tur. 

F.rldua l'anl 'fülb•attl 



.. 

s VATAN' • Kiitabya ilJvesi 

İŞTE ,~ ili.'. 

Kütahya 'dan isimler Kütahya' da 
Maarif 
Havalı 

VııH Vekili : Hayri Eke, Hu
hık İşleri Müdürü: Sait Ali Yü· 
,ccı, Defterdar: Azmi Ankut. 
Muh:ısebe .Müdürü: Kemal Er
tem, Gelir Müdürü: Asaf Ertan, 
Nüfus Müdürü: Ali Ege, Öre! 
Saymanlık Müdürü: Muhittiıı 
Üner. Seferberlik Müdilril: Hay 
ri Bingöl, Tapu Mildürü: Recep 
Gürcan, İskan Müdürü: Halil 
Yetkin, Tarım Müdürü: Şıban 
l<~rguı:, Veteriner Müdürü: Fe
rit Cankocak, Bayındırlık lfü· 
dürü: Samim Güvenir, Orman 
ltlüdilril: Müfit. Tekel Müdürü: 
Behçet Soman, Milli Eğitim Mü 
dürü ~ Kaya Knraoğlan, Lise Mü 
dürü: Adil Yüksel, P.T.T. MÜ· 
dürü: Talat Karnıığaç, İl Bası· 
mcvi Müdürü: Halil Kadri Er· 
dem, Emniyet Müdürü: Ahmet 
P;ırtalı, Evkaf Müdürü: AMur· 
rahman Karaman, Beden Terbi· 
yesi B. Md.: Celal Beken, As· 
l'.erlik Şube B~k.: Niyııı:i Ak.tuğ, 
~lediye Başkanı: Mehmet Öz. 
lıılen, Ticaret Odası B:ı.şkanı: 
iuet Işıklı, ?riaden İrtibat Me
muru: Ali Akü Eralp, Pancar 
MınUıka Amiri: Nevzat, İl Jan
d:ımıa Alay Komutanı: Salih 
Dengiz, İl Jand.ırıru Okulu Kt>
mut:ını: Cemal Dinç, Hava Oku· 
'lu Komutanı: Mehmet Ali Bele· 

l(üt.alıya' da 

Husıasi 
. 
idare 
K ütahya Hususi İdaresinin 

1.370.000 llrrılık bir bütçe 
si vardır. Bunun 1.170.300 lirası 
vergılerdcn gelir. Bu :ırada mü 
him bir yer tutan yol vergisi
nin yerini alacak gelirin pl'('D· 

sihi henüz belli ohnamı~r. Şiın 
dilik Ankaradan ayda 33.000 li
ra dc:ttcesinde bir pJra gönde
riliyor. Eğer bu mikUır yar. ay 
lıırında art:ırsa, yol vergisınin 
atığını belki t. tok ltarşıhy.J· 
caktır. 

ıruın, M. J . BI. KomuUını: Hak· 
la Levent, Ziraat B:ınkası Mü· 
dürü: Ali Kem;ıl Karahan, Uş:ık 
.Kaymakam V.: RUşUi Eren, Si· 
mav Kaym.ııkıımı: SadreUin Sur 
bahan, Gediz Kaymakamı: VW 
Kurtiz, Tavş:ınh Kaymakamı: 
Hikmet Ökem, Emet Kaymaka· 
mı: I.ütfi Demir, AltınUış Kay· 
makamı: Hasan Dinçer. 

Vitlyet merkeıi ile Uşak, i l YERLİSİ ••• 
Gediz, Simav, Emet, Tavşan
lı ve Altıntaş bz.ıılannda 
M2!l, köylerde ise 65.334 tah 
sil çağında çocuk mevcuttur. 

ADI.İVE: 

Ağırceza Bastını: Abdülha· 
lim Sunar, C. S1vcısı: Şelihat
Un Ersöz, C. Sa\·cı Muııvini: 
Yahya Okur, C. Savcı Muavini: 
Orhan Yıldrı, Asliye Hukuk 
Yargıcı : Hadi Gür, Sulh Hukuk 
Yargıcı: VasCi Goksu, Sulh CC%3 
Yargıcı: Ne%ir Eyyubigil, Asliye 
Ceza Yargıcı: Nuri Pekin. 
S-'Cl.IK M. 

Bu miktann ancak 6179 u 
~birde, 28.739 u köyl'i_rde 
mekteplere devam ·etmekte
dir. 

Vilayet merkezi ve hula
ra bağlı 'köylerin 328 inde 
mektep vardır. Bun'.l muka· 
bil 441 köy henüz mektep 
yuıü görmemiştir. 

Sağlık Müdürü.~ Hlkmet Kı· I Şehirde bir lise, lılr tız 
vanç, Memleket Hastanesi Bas· enstitüsü, bir umumt kütüp. 
hekimi .· OpL Osman Dirim, hane, bir ınüre; Usakta bir 
Memleket Hastanesi Dahiliye ortnmektep, bir kız orta sa-
Mu.: Ferl.1un, Röntgen Mü. Ne- nat mektebi, Altıntaş hariç 
dim Göksoy, Çocuk Mü. Turgut diğer k:ıuıl:ırda birer orta 
Atay, Nısııiye Mü. Reşat Cansu, mekteple birllktc biçki • di· 
Verem Hastanesi B~hekimi· kiş kurslan bulunm'.lkta ve 
Ahmet Sayın, Dahiliye Mü. Mu- bu mekteplere devam eden 
uıCler KabJlilk, Sıtllll S:ıvaş t.ılebelE'rin sayısı 1328 e , •• .• 
Başhekimi: Arif Kutluğ, RükO· maktadır. • 
met Tabibi: Ncvz:ıt Bilge, Bele- .... ,. • 

diye Tabibi: Emin Sinde!, ffABAfıf.JI 'GfYJftJ., •• 

Kütahya 
Vali Vekili 
Kütahyaya; Haluk Nihat Pe· 

peyj_'nin Vali bulunduğu sı· 
rada yetişemcdijlimU:e çok tees
şüf ettik_ Pepeyi burada kendi· 
ni halka tok sevdirmiş, çok var
lık: ve faaliyet gustermiştir. Kü
tahya Vali Vekili mevkiinde 
Vali Muavini Hayri Ekc'yi bul
duk. Bu tecrübeli, inkılapçı 
ruhlu, atimli idare adamımız. 
:yurt illillt'l~ri teşcbbUsümüni 

büyiik bir anbyışb karşıladı 

Vazifemizi görmemit için bize 
çok yardımlar etti. 

Kütahyııya 21 Hazıran aqa-1 
mı gittik. Vardığtmwn ertesi 

sünu p;ıy-ırdı, ondan sonra da 
ariCc ve b.:ıyr;ım geliyordu. İş 
~lirme imkanı bulamıyacaı]ımız· I 
d:ın ve 'bayrJ.m ertesine tesadüf 

~ -

'Kütahyanın bir 'kôylii tipi 

imkanını h;ııurlaiı, her adımda 
bir Hmr gibi karşımwı çılrtL 

Kendisine bunıdl candan te· 
§Ckkür etmeğ.i 1.·azife sayanı:. Koyla lm:lardan dördü o.ir arada 

! . 7 • llJ'.i'? 
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Kütalıya. ~ini ve 

Ti.irk sanat tarihinde rioinin 
yennl ~ııha bılmem ki lü 

zum var mdır. 
cVrşilia lıurrtini 'rorlı; ~le-

di clniyeo 
dıyen ŞJiri dinlerken, çininin 
Orta Asyadan SJ~l s:>lıı d~llD 
atalarrmııl,ı beraber o!Juğ 111u 

anlamıyor muyuz .. DJh3 yJltın
Jar;ı gelelim. Selçuk d:ıvrtnin 

h.angi eserinde çioının yeri y.ık. 
tur kı' \'avuz Sult..ın S~lim, 
yerli sanatUrl:ı yelinmlyerclt 
İraod3n Mecnun Mehmet nı
mındaki çinı u.ıl.4sıoı g:ıtirme
rniş midir? Topkapı sırayıom 
duvar tezyioatı, Kooyada Saip 
Ata Camiinin teı:yinıılı, Burs:ı

da Ye,)il T.üroedcki s:ınnt hJl
rikası ve burada sayiliımıyacak
kadıır tok eserler; hic bit de
\'irdc Türk sanatı tle çininin 
bırbirirıden ayrılmadığını gös
terıyor 

Bugüne b:ıkalırn: Çininin sa 
ııaı h:ıyatımızdan :ıdelA kovul
muş halini görmekle içıınizin 
burkulm:ııluısı kabil midir? Mo 
dero mimari ve sanat anlayışı 

•• 
saııayıı 

Yozon: 

KfMAl AYDAR 
.. • tr<nd:ı çiniy ~ yer vermeyen blı 

ler, a·;ırhr b:>yunca beraber 
y3ş3dı~ı s::vgi.llıini tert.eden 
suçlu il,iık mevkiindeyız. 

Fakat Küt.ıhy.ı, çinıJen ay
rılmıya razı otmam~tlr. Vefa. 
h çıkmışttr; çiniye sıhip ol· 
mu,..tur. 

Bugun KutJ?ıya diyinoo h3tı 
rımızı ilk g;:~en şey çinidir. 
Bu un.ıt b::ıg!.in yalnrı Külah. 
yada yaşıyor.- Birka; müteşeb
bıs, en ufalc bir yardım gi.ır· 
'meden, bu sanıtı yaµlmıya ça· 
!ışıyor. 

40 senedenbcrl bu sanatla 
haşır neşir olmu,, M('hmet Çi
ni'nfn fabrikasıod3yı't. M-eh· 
mel Çini, sanatına o kadar b:ığ
lıdır ki, oğullarını bile çinici 
yapmış, bunlar elele vererek 
ve •Çini. ailesi olarak çinicili
ği korum3k ve yaşamak üzere 

V/\Tı\N' • Kütahya fli~tsl 

toprak 

im:ınlt bir birlik: teşkil etmiş. 
Jer. Mehmet Çini, s:m:ıtın geç
mişteki muc~-sini ve bir de 
bugünkü periŞJnlığını anlatır

.ten iki ayrı hissi bir arada ya. 
ş.:ımış oluyor. Çiniye karşı o
ba sevgisi bllkımıodan bab:ı
sınjın BSJf!ı kalmıyan oğlu 
Rıfat Çin! de kendini t.ımamiy
Je bu işe vermiş ve ümitle ça
lışıyor. 

* Küt..ıhya:lıı çininin, Selçuk 
devrine kadar uıanJn bir mıı. 
zisi var. Konyada Saıp Ata ca 
miinin tezyinııtı. Topltapı tez. 
yinııtı, Bursı Yeşil Cami tez. 
yinatı Kütahya çini.>indendir. 
Bu kadar eski bir sanat olan 
çinicilik: Kütahyad:ı Birinci 
Dünya Harbıne bdıır cami ve 
mescitlerde duvar tczyfnat.ı, 

çiçeksiz, dU.t lcftse, fincan, !ıok· 
ka fmill şeklinde yaşamıştır. 
Vaktiyle, kınk mallnrı almak 
üzere Şamdan Kutahyaya tırık 
çılar gelir, topladıklan malı 
Suriyeye götürerek sedef imii-

(Devamı 10 aacoda, 

!i 

-
A. E. 

Kütahya :nıenfiliği 

Arkad:ışımız K~mııt Aydar, fİIÜ fabrikasında izahat alıyor 

.Kütahya, halinden $İkiye!çi 
bir muhittir 

B en Kütahyayı derin ~vgi ve 
şükran hisleriyle bığlıyım 

Buna sebep, :Damat .Ferit hü
kQmeli t.ırnfındıın İstanbuldan 
Anadoluya nefyedildiğim ~ıra· 
da Kütahyanın b:ına astı bir 
kara gün dostlu~u göstermesi
dir. Zabıta nezareti altında ya
bancı bir muhite getirildi~irn 
ve orada kahır ve ıstırap dalu 
bir hayat geçirmeği beklediJıim 
bir sırada. Kütahya bana gü
ler yüz, s'mimiyet. astl bir mi
safirscveilik ve ahbaplık g~s
terdl, üç aylık bir um!ln içinde 
herkesle tnnıştım, dost oldum, 
Adeta bir Kül!ıhya hem.serisi ke 
sildim 

AradJn otuz üç yıl gibı uzun 
bir zamJn gPçli!!i h'.llde. hu 
dostluk iki taraflı olııra1' devam 
etti. Yalnız C'n yakın dostbrım· 
dan b:.iytık bir klsmı birer bi
rt"r Allahın rahmetine kavuslu. 
Kütahya il!ivesi mün:ısebetıyl~ 
)'aptığım lıu son ziyarette de 
yeni yeni ölüm haberleri aldım, 
elem duydum. Bununla bera
ber Ethem lley, Talip Paşa za. 
de S:ıdık Bey, Gıyas Rey gibi en 
yakın dostlıınmdan bir kısmı 
çok şükür hlitii sıhlıaltedir F.t 
hem ve SJdık Beylerle buluşup 
eski hitıral.;ırı tau-ll'dik" Kütah 
yaya men!i sıfotıyle gitti~im 

Küabyadıı çıkan resmi Kütnh· Vekili bulunduğu sıralarda her her nev'inden mahrum kabn 1 sırada ilk z.iyan>tçim olan Gıyas 
ya guctesinin yııu işleri şey olmuş, bıtmiştL Talih b:.ınu KuUıhya, tek meramına kavuş- Beyi aradım, li,t!YOhııtte plmıılı 

müdürü Kadri Erdem, bize şu zavallı Ktitahyaya tok gördU. m.:ısın dıyc, ikinci cihan hami ,ki görüsemedim. Germıy;mzade 
hikayeyi anl.aUı~ Daima mihnet çeken, nimetin (Devaı:::ı.ı 11 incide) Ali Bey gibi dostlarımın bir kıs 

- Bektaşinin biri ham:ım:ı r;;;; 
gitmi:ı. Çık:ırken ~kmış ki ha·ı E 
m3m p:ırası yok. hamamcının · 
ve müşterilenn karşısında mııh 
cup düşecek... Allaha dua et· 
miş, demiş ki: ·Yarabbi, banıı 
ya on p:ıra ihsan et. hamamcı· 
ya bol't'tımu ödeyeyim, mahcup 
olmıyayını, yahut öyle bir şey 
yap ki orUılık karışsın, bende 
h:ım:ım parası olmadığı belli 
ol mısın· 

o sır:ıd:ı bir zelLC'lc olmnsın 
mı? J{.ıçaıı katara... Bektaşi 
bJb:ısının hıım:ım p:ırası dlvl\sı 
hiç göze ç.:ırpmamış. Bek~şi dl'; 
dua;;ı tutul:fu diye şUkr için 
c.tmie gitmiş. Yanında otur.ın 
hiri, du:ı ed:-rk:-n, Allaha ~f.ı
letini canlntı}ôr, All1Man ih-.ln· 
hr istl.vomıu,. B:.-ktışl kenJid 
nC" eğilmiş, d~miş ki: •Boş, td· 
hhtan i'1>an isL::r.~ Bur,linlrr 
de· hashli~ v:ır Banıı on x>lr 
ihsan etm:-rc:.-k için zclz~lr. çı 
kardı, koca ham:ımı yıktırdı.• 

Tıpkı bunun gibi, harpen ôn 
cc ı<ütaby:ıda bUyUk bir elek· 
trik santrıılı kurulması lınrar· 
lasmıstı. Celil Bayıırın lktıs:ıt Çini ile ~te böyle uğrnsılı,yor 

mının oğullarıylc de baba dost, 
luğunu devam eltirdık. 

UDİ.'i bir 
.Muhit 

mnntili, çıkıntılı ıın:ı CJC!de
Sİ dahil olduğu h1lde eski JCU· 
tahya, otuz üç scnedenberi 'pek 
az değişmiştir. Eski munis ve 
huzurlu simasını rnuhııfaım cdi· 
yor. Eski hulıralar ıınıyaıı lıir 
&şinu sıfatıyle his h:ıkımıadıın 
bundan dolayı, biraz ho1lhinC(>, 
bir hosnutluk duyuyorum, fııkat 
Kütahyayı seven ve terakkisini 
isteyen bir gönüllü hemserı sı
fntıyle elbette mUteessirıtn. Şe· 
hir için yeni tst.asyon caide'ii
nin açtığı umran ufuklanr.ın 
inkiş:ıfn d~vamını c•md ın ir.ti· 
yorum 

Kütahyada bulur.rl 
dı bir kııtını kiralad 
Ul otdu.~:ı gibi d-Jru)<.:ır. bir ıes
mini .ıldık. Bu evJe lstep:ın E
f('ndi iSminde eski:kn d:-vlct 
himıetind.'.' bulunnıu5 ruh itıb:ı 
rıyle memlekct-1 ya'wılı{lım 
miıtarekc günlerinde bile de· 
vam ettirmiş bir komşum var
dı. Beni sık sık zi)',ır;::tc g 'lır, 
Abdülhamıt devrındıc menfı sı· 
fatıyle ıcutahyad:ı b:ılun:ın, 
sonra ittihat ve Ter.ıkki devrin
de muhılefct lıdHl-.ri .ır.1~mda 
yer alan İsmııl Kemal Beyle 
olan konusmal3rm~'ln tı:ıl~
derdi 

A. E. Y. , 
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U;;ak. bağlı bulunr'uğu ''l!a

yeı le bir rekabet \'t• 1·:ırış 

halinde ol:ın k;ızaları.ınız.rlan bi
ridir. Kütııhyanın hu kazası nü 
fus \'e hareket b:ıkımınd:ın mer
k('zl germiştir. Bu t:ebcnle bazı 
iddial;ırı bulunmakta tla haldı· 

dır. Fakat l'şak şehri, bu k<''.':'I( 
nüfusu YC iktı:-;adi • hareketine 
rağıncn modern f;irhirciliğin i
c;ıplarına göre inkişaf edeme
miştir. Bu şehrin halen suyu 
)-'Oktur, elektriki ki(ayetsizdir, 
imar pl<inı. kanalizasyonu yapıl 

r . -"'I 
Kütahya Şeker Fabrikası 

ve azot •• 
sanayıı 

ocnıokrat Parti müc:ıdeJesi esna~ında Kütah}~a. en · sıkı ve 
'~<"tin bir ta\'tr takınan yrrlerdcn hiridir. Sakin ve iti· 

dalli Kütahyalıların, bu mesC'lede ayranları kab3rmı~tı. hiç 
za:ıf Jl:ÖStern1eılen 1-onun3 kadar dayandılar 

~eker fabrik:ıtiı m<'\'ıuunda da oynı rsash muka\'emete te
~adüf edilivor. nu bahis acılınca. her Kütah,·alı arslan kC'siıi· 

yor ve Kiitahyaya ı;.ckcr fabrikasını çok görenlere karşı heye
canlı hir mür:"ıdelcvc Jtıhvor 

Bu ıne,.rlC' etrafındaki iddialar, Kütahyalıl:ı.r ic:in Adeta 
JJir iman ınevzuu olmustur. Ilcr Kütahyalıdan nsağı yukarı şu 
icldi:ıları dinlersiniz: •Kütahya buı.tfinden 75.000 ton pancar ye
tiştirecek bir mcv~:idcdir_ Sulama ve kurutma hareketleri ne· 
ticesindc bu miktar bir kat daha artahilir. Eskischir, kendi sa
hasında bleycbileccği kadar panc3r b11°ldu~11 i~in uzak mesa· 
lelerden pancar alamaz. Bu seneki istihsal şekli. fabrikanın 

takatini aşrnıstır. Tekrar edilir~e fabrikadan eser kalmaı 
na.ika yerlerin pancarları yüzde 12 · lt. nihayet on altı se

kcri h3vi bulunduğu halde. bizim pancarımızda yüzde on sekiz 
il5 yirnli iki seker vardır, B:ı~ka pancarların sekiz kilosıyle gö· 
rlilen i~. hiziın pancarların bcs kitosıyle başarılır. llunun irin· 
dir ki baskJ sahııJard.ı biıim malivctimizle rekabet edeıncmek 
korkusu \'ardır Kütahvada bir ı:cker fabrikası kurulmasına 
karşı ol:ın itirazların başlıca sebebi budur. Şeker fabrikası, vil3 
yetin muhtac oldu~ıı veni hareketlerden birini y:ıratacaklır.• 

ı\'IKAR.\D.\'I ~IÜJDELER 

Son J?elen haberlere ı?öre Basbakan Adnan '-tenderes, Cu· 
ma akşamı saat onda Küathy.:ı milletvekillerini kabul etmiş ve 
kendileriyle Kütahyanın dertleri hakkında umumi bir konuşma 
yapmıştır. Bu konuşmada şeker fabrikası divası ele alınmış \"e 
ıson pürüzleri halledilmiştir. Şirketin bir ay içinde kurulac~:ıJ,rı 
,.e iki av i(inde teınel alma ml'rasiıni yapılaca~ı söyleniyor. 
Bu nc-\.·i müjdeler a _~ızdan alıza tckrarlanı)'·or. Bununll bera· 
her Kiltahyalıl:ırın ha}·al sukutlarından o kadar canları y:ı.nmış· 
tır ki fabrikayı ı:öziylc görmedikçe, bu ise inanmamak meylin· 
de olan J\:UtahyDlılar eoktur Eğer elektrik projesi gibi. bu le· 
şcLbüı; de neticede ger(·ckle~cme1se, Kütahralı1a.rın hay:.1 su· 
kutu derin olac:ıttır 

En ı-on şekıl, ;)eni şirkete Kütahya halkının bir milyon, 
P<lncar ~li1~t.!hsıll('ri Kooperatifinin bir milyon, Eskişehir Pan· 
car ıtiistahsilleri l\oopcratifinin ı milyon. Şeker Şirketinin 

bir milyon lira scrm:ıyc koyacağı \'C Sınai Kalkınm:ı Bank3.sın
doın liç milyonluk bir istikraz yapılacağı zeminindedir. 
Kf'T \llV \ - T.\\'ŞA:-OJ.I 

Azotlu ~ührc istihsal ctm<'k ,.e bu maksatla T:ıvşanlı kö
nıtirlerindcn faydalanmak üzere büyük ölçüde bir azot sanayii 
kurulması: prensip itibarıyle c:oktan kabul edilmiştir. İlk proje; 
ihtisas sahibi A.lnıan s:ınayiinin bu işe hem bilgi ve tecrübesiy
le. hem de makineleri scrınaye diye koymak suretiyle iştrak 
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mamıştır. 

Bununla beraber bcledi)·csi • 
büyük "·e ca_nh bir laaliyel dev-ı 
resine girmış ve Uşak'ın ba;;;lı· 

ca dci\'alarını hal ;yollan bul·; 
muştur. IIcmcn ,şurada SÖ)'le-1 
mek lazımdır ki, 950 belediye! 
sC'çimJeri U~ak'da çok alaka çc
kicı bir şekilde cereyan etmiş 
ve C.H.P. ezici bir ekseriyetle' 
belediye .seçimlerini kazanmış· 
tır. Bu S{'Çimde partilerin al· 
dıi!;ı rey miktarı şöyledir: C.11. 
P. 2100, D.P. 800, M.P. 400. Böy 
lece, memlekette geniş bir D.P. 
ekscriyctiııin · hulundıı,t!u bir ta· 

manda C.H.P. nin Uşak beledi· ı 
yesindc hakimiyet tesis etmesi 
belediyeyi ('alışma yolunda bir 
kat daha dikkatli ve azimli ol 
maya ~cvketmiştir. 

Belediyenin 952 yılı bütçesi 
370 bin lira olarak hazırlanmış
tır. 145 bin liralık katma elek
trik bütçesi bundan hariçtir. 
Şehrin eJektriği Dizel grupla
rıyle takviye edilmektedir. Ay
rıca Yerköy hidroelektrik tesis· 
)erinden de istifade edilecek, 
bilhassa bu 5ayede sanayie boJ 
enerji verilebilecektir. . 

Uşak, bir imar pliln1na an-J 
cak Ekim ayınd3 kavuşabiie· 
ceklir. 

Su kifayetsizdir. Susuzluk, ya 
zın bir felikct halini atmakta· 
dır. 750 bin lira sarfile yeni bir 
su tesisatı yaptırılmaktadır. Ye
ni bir gazhane, hal binası, yapı
lacak işler meyanındadır. 

Belediyeye kayıtlı motörlü 
vasıta adedi 110 dl!r. Gediz, U
şak, Kütahya ve nahiye, köyler 
arasında otobüs seferleri mev
cuttur, 

Kaza merkezinde 1 orta, 7 ilk
okul, bir erkek sanat enstitüsü, 
bir orta kız sanat, bir akşam kız 
sanat okulu vardır. 

Uşak'ın 174 köyünün ekseri
sinde ilkokul mevcuttur. Ba
naz, Sıvaslı, Ulubey ve Karahal
lı isimli dört nahiyesi vardır ki 
bunlardan Banaz pancar ekici
li~i. Krırahallı da dokumacılığı 
ile mat :ıfur. 

Kütahya'da 
Hayvancılık 
Kütahyada geniş mikyasla hay 

vancıhk yapılmaktadır. 11 
hudutları dahilinde son hay,·an 
sayımına göre 376.801 koyun, 
350.894 kıl keçi, 111.427 tiftik 
keçi, 13.062 manda, 120.258 ö
küz, 68 600 inek, 16.553 at, 214 
deve, 46. 745 merkrp. 975 katır 
olmak üzere 1.200.000 hayvan 
bulunmaktadır. 

-·--

L~ak ~"J..rr F~'Jl'i,.ı..; nın uzaktan görün iişJ 

kömürler naklediliyor 

r 
Tunçbilek işletmesinde kömür buradan 

n 

istihsal günden güne artıyor Marshall 
yardımının tesirleri - İşçi miktarı İşçilerin 

dertleri • • 
ışçı münasebetleri fazla - İdare 

Küt:ıhyanın in1ar faaliyetlerin-
de kömür işletmesi mühim 

bir yer tutuyor. Kömür işi~ Eti
banka ti.bi yirmi milyon lira 
sermayeli, mahdut mesuUye•li 
bir müessesenin elindedir. t1let
me üç grupa ayrılmıştır ki iki!'i 
olan TLU"ltbilek ve Değirmtsaı. 
Kütahyada, üçüncüsü Soınaıla 
kurulmuş bulunuyor 

Üç işletmede 5000 den fazla 
işçi, 200 kadar n1emur çalışır 
Merkez Tavşanlıdadır. l\tücs·h~
se müdürü Ne\.'ıat l'aver'dir. 
IIcr gnıpun başında bir ba~mi.l· 
hcndis bulunur. Her üç sah1d.ı, 
bilhassa Tunr,bilck ve SoınJda 
geni' miktarda k6mür mevcudu 
vardır. Bundan linvit diye bah· 
!etmek iidet olmuştur. llaklk;ıt
te i~Jetmedeki kömürler. linyit· 
ten yüksek ve ileri vasıfl.ırda· 
dır 

l\tarşal planından görülen 
yardımla tamamlanan yer altı 
ve yer üstü tcsislcri)·le, tuva· 
nan olarak Tunc:bilckte günde 
2000, Somada 2000. Değirmisaz. 
da· bin ton kömlir çıkarılacak· 
tır. Yer altı tesisleri, Sema la· 
\1.ıvar'ı bilmi~tir. Normal çalış
maya açılmak ilzeredir 
Bursa 
so~esi 

En büyük doıt nakliye iıidlr. 
Bu tamamlanırrıa, günlük iı.tih· 

sal beş bin tonu da aşabilir. De 
miryolu olmayan Bursaya k~ 
layca nakliyat yapılmasın1 te
min etmek üzere Ta\.·şanh - Dur
sa yolu tamamlanırs:a, hem Bur 
sanın kömilr ihthracı karşılJntr. 
hem de oradan Ta\·şanlı tar:ıf· 
larmın ihtiyacı olan ubze \'e 
saire gelir. Bu mUhim nakliye 
damarının tamamlanma;ı lçln 
1952 de 250.000 lira o~Tılmış
hr. Dumaniç'e kadar oT:ln yol 
t:rnamtanmıştır. Dur.ı!ıyl~ İ-ıP-

Jl a.-a!ındaki 18 kllometrr lı!: 
k ·smın tamamlanma.si, mtil~ n 
ik s1e~ neficcl('"' ~:aratahllccrı.ı:
tir 

Bu yolu tamamlamak huıu-

Garp Linyit lerl iıletm<sinde f5<;iler faali ydt 

sunda Emet kaymakamı büyük 
bir garret göstermiş ve Değir
misaz kömür işletmesinden Alet 
bakımından yardım görmek su
retiyle yolun Kütahyaya ait kıs 
mınm in.ş.ıatını ilerletmiştir. 
işçi 
\'aı.i)'eti 

Tavşanlı kömür işletnıesinin 
içtimaı tesisleri Zonguldak gi
bidir. Şu !arkla ki Zonguldaklı 
Iı;çi daha çok, tesisler daha ge
niştir. Tunçbilekle bulunan 
2200 işçinin 1100 il uzak yerler· 
den geUr. pa,·iyonlarda, evlerdo 
yaşar. Elde bulunan 180 !tadar 
meskenin 60 ı memurlara. 120 
s ·ı ustalara ve kalifiye işçilere 
tahsıs edilmiştir. Madonl<tde 
çalış:ın iş(ilerin askerliklerin'fı 
maden işini terketmomek üzere 
yapmaları, İ$1etmcr.in faaliy~ 
tinde istikrar temı11 cdecek~ır. 
llu Y>lıla tedbirler lngiltc:~do 

de alınmıştır. 
Vasatı yevmiye, sosyal mas

rafla beraber 550 kuruştur. İç
timai masraflar, vasati :::oo ku
ruş tutar ki bunlar da ycm('k. 
barındırma masrafı. sıhhi mas
raf, ~osyal sigortalar dahildir. 

Tunçbileğin hususiyeti, ~atıh
la kömür bulunması ve bir kı
sım işletmenin ııtıkta olmasıdır;, 
Seyldöuıer 

Kömürleri 
Tavşanlı kömürleri haricinde 

Kü.tahynd:a Scyidömer s:ıh:1.sın
da turf holindo geniş kamür 
kaynakları vardır. Bunlar, he· 
·nüz Wçbir işletmeye Ubi deAil
dir. Köyliiler, gellşfgüzel :ı.ra· 
balaro doldunıp civar §ehirlcre 
ıs;atar'ar. Fiyatının ucuz olması 
\"e du nan çko:'madan lıdl soba· 
larda yanması, Seyidömrr kö 
mürünc büyUk bir rc;,tb<ot uy ın
dırnı.:! ·, ~eyidöme·, odı.:1111"1 

)·erini tuttuğu için ormanl3rı 
korumakta mühim bir rol oynu· 
yor. 
İdare • İşçi 
Münasebetleri 

Ekibimiz. işletmenin idareci 
\'e mühendisleriyle de, işçi sen· 
dikasıyle de görü~meler yap
mıştır. İdarecilerle olan konuş
malar, burada çalışkan ve anla
yışlı bir işletme heyeli bulun
duğu hissini yaratıyor, fakat ~
f;ilcr arasında ~ok acı ıikiyct~ 
Jcr vardır. Bunlann kanundaki 
noksanlardan mı, yoksa kanun· 

lt.r~n t:.Jbik edilmemesjnden mı 
lleı·i geldiğini gorduk. İşçiler, 
kanunların tatbikından bJşka 
bir şey istemediklerini, ,.ıet
TJıelerde bir dukalık tıhniyeti ,-e 
keyr: bir idare lıüküm silrdü· 
ğUııU iddia ettiler Kullandık. 
rı lisan hir tak '11 acı hislerin 
,.c yanlış görUş \"P. ölr'llerin ıi-

hinlore hakim olduğunu belli 
<'diyor, idare ile i~çi arasında 
ithenk kurulmasına her halde 
ihtiy<u; vardır 

İşçiler arasında 
Tunçbilek kömür işletmesini 

ziyaret eden \·atan ekibi bura~ 
da 2100 den fazla isÇinin dert
leriyle de n1eşgul olmuş ve 
sendika merkezinde kendileriy· 
le görüşmüştür. Her· üç işlet
medeki jşçi mevcudunun 7 bi. 
ni aştığı gözönüne alınacak ı
hıı:-sa köıniir mJdeninde mühim 
bi't' insan ku\'vetinin rol ve e
llleğt olduğu anlaşılır. İŞ(ilerin 
aika.rctleri umumiyetle birkaç 
C>Sas etrafında toplann1aktadır. 
Bunların bir kısmı İş Kanunu 
ve diğer me,•zuatın tatbikatın
dan doğan mahzurlar, diğer 
bir kı:,mt da işletme idaresinin 
idari kararlarından doğan ak. 
saklıklardır. 

İşçiler on ziyade hastalı&ın; 
(mesleki) sayılmamasından sıı 
]anmaktadırlar. Mesai esna
sında hastalanan bir işçi YC'\'· 
miye alamamak.ladl?'. İşçi si-. 
gortasına bir yılda ödenen pa. 
ra 700 bin lira olmasına mu
kabil. sigortanın çeşitli ha!~ 
lcrde işçiye yaptığı yardım 2J 
bin lirayı geçmemektedir. 

Kömür işçiliği ağır iş ola
rak kabul edilmesine rağmen. 
işçinin licrcl, sağlık ve· bakım 
csuları ağır iş \'a~iına uygun 
olarak ayarlanmamıştır. A.sga. 
ti yevmiye 175 kunışu geçme
mektedir, Sendıka, kendi yap. 
t·ğı istatistiğe göre, sağlam bir 
, ,çinin. bu günkü şartlar ol:m. 
1a çalışma güctlnUn aneak ? 
scınc de\'am cttilt neticesine 
varmJştır Du netice. çahşmn 
şartlarını~ ağır, buna · n uk --,n 
i~ç · y .. ayakta tutacak bı::- ba .. 
kım sistemin .. 1 bulunamaır. · J 
olması ş.ekhnde mt.itı:~a e~ · 
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1 
usaklıların hepsinde ı:stır:ıp ileriye bir pr('n5ip davası slirlJ-

· 1 hısleri uyandıran bir dt·ıt n1üştür ki o da \·il3.yct mcrkcL
.• var· Lise davası .• , l.ı'şak cvk lerinrleki lise ihtiya('ı tamam

münev\'l'r bir muhittir. XlifU.3'.1· lanınayınca, l.i~ak·a lise yapıla
na nisbetle İstnnbuldan sonta mıyacağıdır. llalbuki lise iltti
)·ükı-ck tahsil müesseselerine yacının idari teşkil:i.Ua lıiçbir 
en c:ok talebe cöndercn yerdir. al3kası olamaz. 1'teselc, bir ;)·e-

manlar bir ıdadi n1ektebine, son 
ra _k'cndi kesesinden )'Üzb.inlerce 
Jira sarfıyle meydana getirdiği 
bir liseye ı:ahip bulunmu~ ol
ınakla, bilı:i hasreti imtihaıı 1111 

mükeınmcl lıir şekilde geçn ıniş 
tir. Şimdi Uşaklılar, kazalannın 
vilityet olmaıunda ısrar ed~·r· 
ken, Jise meselesine ait ~prcn-

l\Juhitia bilgiye olJn hasreti rin vi13yet veya kaza merkcıi 
\'akHylc dikkati çekmiş, bir ka- olm~sında değil, bilgiye aç olup 
ı.a nleJ'k<'zi olına1;.ına rağmC'n olmamasındadır. Uşak, bir za <Devamı 11 incide) 
burada )'Cdi senelik bir (İd.ldi) 

1 
mt"\tcbi kurulmuştur. r 

Bu nıektep hükümctc:e kapa
tıJınC'a, U!-i.8khlar, bizz:ıt bir lise 
yJpınak arıusunu duymııtllar, 

kendi. ar:ılarınd3 topladıl..ttrı 
paralarla lıir lbe binası mt·Y
dana getirıniş.lcrdir. 1939 da is
l;ınbuldaki Ülkü lise.sinin bir 
şubesi halinde Samet Nl'hioğlu 
lisenin ıdaresini üzerine almış, 
bi113 'e rnasr:ıf açığı halk tara
fınd;.ın kapatılmıştıi-. Nihayet 

' 

ı 1950 de halk masrafa dayanı-ı 
mamış, hususi li:seyi kap:ıtarak 
hüklınıctten bunun resmi bir 
hale ko!lulmasını istemiş. lise 
diye ku!lanılmok şartiyle. 2ta 
Lin liraya mal olan binayı hiı· 
kıimcte vermiştir. Jlük(nnct bu 
5artı yerine getirmeği ,-a!ldet
rnckle beraber sözünü tuı nu-
mış, binayı orlamektep için 
kullanmağa karar vermi~. u!t 
katın tamamlanması için 13.000 
lira tahsisat yollamııtır. 
Şu nokta dikkale !Ayıktır ki 2 

Eylül 1950 tarihinde, Belediye 
seçiminden bir gün evvel D.P. 
belediyeye bir mektup göndere 
rek, •Aşağıdaki haberin, ücreti 
mukabilinde, deııaı ve şehir ho 
parlörleri vasıtası):le halka ilA
nını • istemiştir. İlçe idare ku· 
rulu reisi Halil Sağcan'ın imza
sını taşıyan mektuba bağlı olan 
haber şudur: ·Lhe i~imizin 
halledildiği \"e kayıt \"e kabul 
için Milli Eğitim Bakanlığından 
al~kalılara emir \'eriteceği, Baş
bakanın §İmdi telefonla \'iki 
tebliğinden öğrenilmiştir. Sa
yın halkımıza müjdeleriz.• 

Bu miljde iki seneye yakın 
bir z:-mandanbcri unutulmuş ve 

Vurguncu 
Kimdir? 
uşak'da hoş bir tabir var 

tTşak"da para kazandıktan 

sonra başka yerlerde yerleşen· 
Iere ,.e t;şak parasıylc orada bi
nalar yapanlara \c iş kuranla
ra (Vurguncu) ismini takıyor

lar ve söı arasında onlardan ga
yet tabii bir şekilde (Vurgun
cu) di)·e bahsediyorlar. Du his, 
Uşak"ı daha mamur \'C ileri bir 
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Belediye bütçesi 
kifayetsizdir çok 

Kütahya, belediye olarak kendini, (akir Anadolu şehri tipin-
den kurtaramamıstır. Kendi işinde gücünde, sikin ve cok 

sağlam k;.ı.raktctli insanlar olan Kütahyalılar: kendi şehirleri
ni mamur bir halde görmek isterler. Fakat imfir harekelleri 
fakir bütçeli bir belediyenin tek başına yapaca~ı iş olmaktan 
tıkmıştır. Bu sebeple şehrin imilrını çalnız belediyeden hek
lcmek adaletsiz bir dilek olur. Maalesef Kütahyalı ıenginl('r 
bu hakikati kavrıyamamış durumdadırlar. JlaH \'akli yerinde 
olanlar, daha ıiyade büyük şehirlere akın edip oralarda yeni 
meskenler yaptırmayı tercih \'e kendi memleketlerini ihmal 
ediyorlar. Bu sebepte Klitahya, imar bakımından büyük bir 
k:ıyba uğruyor. bütün yük de belediyenin omuzlarına yükle-
niyor. 

Beledivenin 463 bin liralık bütçesinin hemen yarısı maaş 
ve ücret olarak ayrılmakta, şehir işlerine çok az para kal· 
maktadır. 1942 de yapılan imar pl;\nı ihtiyaçlara göre 1..aman 
:ıaman ti.dil edilmiştir. Bu pl;ina göre şehir, istasyon cihetine 
doğru inkişaf etmektedir. Fakat pl8nı bu anda t:ı.tbik mevki· 
ine koymak bugünkü şartlar J.:arşısında imk5nsız bir fş ola
rak ~örünüyor. 

Su bakımından Kütahya çok talihlidir. Şehrin ~uyu böl 
dur. 20 bin nüius olmasına rağmen, 40 bin kişinin ihtiyacını 
karşılayacak kadar ıengin su nimetine sahip bulunuyor. Bu 
suyun bir hususiyeti de y:ı.zın en ~ıcak aylarında bile buz gibi 
soğuk olmasıdır. 

Şehrin elektrik ihtiyacı da temin edilmis durumdadır. Ge
ce gü.ndüz schrc ceryan verilebilmektedir. Tesisat biraz eski 
olduğu lı;oin yüzde 20 ıayiat \·eriyor. Tesisatın yenilenmesi ve 
hidro' - elektrik santraldan istifade edilmek suretiyle hem ma

liyet düşürülecek: ıehirdeki çini, yağ, keresle, demir !malAt
haneleri nısıf ücrelle elektrik ener'fi~inden istifade l'<li
yorlar. 

Yolların parkclcnmesi bir program dahilinde devam et
mektedir. fsta~yon caddesi bu sene asfalUanacak, bu cadde 
ile llilkümet ~feydanı rn:imur \'e güzel bir hale gC'tirilecetctir. 
Şehrin kanalizasyon tesisatı hf:'men hemen yok gibidir. Bu 
iş de ele alınmış \'e p{'yderpry y:ıpılmaktadır. 

Kütah)·a şehri; im;lra, güzclleşmiye müsaittir. Ancak, ev· 
velce de söylcdi~imiı gibi im5.r hareketi belediyenin yalnız 

başına başaracağı bir iş değildir. Iiususi şahıslar zengin olduk
ça buradan uzaklaih~ı gibi, devletçe kurulacağı vaadedilf'n bir 
kısım inşaat da geri bır:ıkılmıştır. 

Bunlar arasında tank tamir Cabrlkası, malt fabrikası, elek
trik ve a7ot fabrikaları hu me;,,·andadır 

J"/ 
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