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ısır' da, bir Niyabet Meclisi 

~kseriyeti Vaft' çı olan Meclisin toplanması 
"leya seçim yapılması düşünülüyor 

ta·· 
"Yiik bir keder 

eski Kral, 
icinde ... 

Kapri adasına 
seyalıat eden 

cıktı 
..> 

K:ıhire 29 - General Necip 
ve Başbakan Ali .Mahir Pa~a. *" 
kral f'aruk'un tahttan feragati· 
nin meydana çıkardığı anayasa 
meselelerinin halli ile me~gul 
oldukları ~ırada, I<'ran~adaki ta
tilini kısa kesen, İngilterenin 
:\lısıı· büyük elçisi Sir Ralph 
Stevenson uçakla Kahireye gel
mı tir. 

General Necip, bu akşam. 'Mı· 
ırın ileri gelen siyaset adam

lan \ e hukukçulan ile müzake
reler yapmıştır. 

Rü) am, Marmaranın mavi ıuları üzerinde, Moda) a doiru tam )·elken ilerliyor 

Yeni rejimin karşılaştığı na· 
ya a meseleleri iki nokta etra· 
fında toplanmaktadır: 

''Rüyam,, Kotrası dün 
ı - Krali saliıhıyetleri devra· 

lacak bir niyabet mecli:;inin tes 
kili. 

2 - lısırın Vaft hakimiye
tinde olan eski medisi içtimaa 
cla\ct, ~ahut yeni seçimler yap 
uıak. 

heyecanla karşılandı 
Anaya a, niyabet mec:Jisiuin 

parliııneııto tarafından tasdik ile 
ıe,ekkül edeceğıni amirdir. 

Cumhurbaşkanı 

ettiler. l\1oda 
ve Basbakaıı k~otra yolcularını kabul 

Pazarle i "Ünü General Xeci· 
bin genel karargahı ke~if hir 
faali) ete sahne olmuştur. Ge· 

<Devamı Sa: 5: Sü: f del 

1 f unan-Bulgar sınırında ı 
IJir çarpıfma oldu 

~h"' YAzAx: - Meriç nehri üzerinde Yuna nistana ait Pi kaya odasına 
~tr ~-:: :nıin YALMAN Bulgarlar tarafından yapılan bir baskın defedildi. Bir-
t,1 tıııuk ıstalık, bela, kö· • • A • • • • 

ıl, ~ bata~a1:ı111 ~iirüıc<·ek de· leşmiş Milletler Balkan Komıtesı hadıseyı tetkık edıyor 
'~ı Her a dunya \'Ullinde 
~>I. tt ba' diıru lhık ~e~ilJeri 1 'filrk llaMd•• A/an.. rr--------·-------'"'! ·ır ııreıı · ,, • 
~,._ Yt lıa~ erı seri halinde be· , Atina, 29 - Bugiın aba ha ı Bulgar a kerleri geçen cumar-

S. lııı 111ı;,'tlı bir sa lgın man· karşı saat 4 le Meriç .nehri. üze- lesi \e paza.r ::ünleri de aynı §C- Helsı"nk"ı'den 
~~ı 11 ta11ıa111 rindeki Yunanlılara aıt Pıka)a kılde tecavüzde bulunmuşlar ve 
~~ 11 

>er )'c arda hö le bir s:ıl· ada ına Bulgarlar tarafından linı gen atılmıslardı. ' k f"( 
~~111ıtk C:· b~sgii tcrdiğini id· bir baskın yapılmı tır. 1 Bu haber, Yunan basınında ilk a f e 
·~~ Partisi Ildır. İki Amerikan Bulgarlar. baskında üç Yumn büyük bır heyecan uyandırmış, 
'ttı11ı il! llaırı ta~rın~a~ Cumhur- askerıni öldürmüşler, sılah sr.: ı Yunan gazetele~ ha.dısey~ buyük 8 •• I' 
~Uıııı lerı1e lı ıeıtıtı ıçın Hpılan teri iızenne harekete geçen dı- man etlerle bıldırmı;ılerdır. UgUn ge IYOf 
~tı liitdu'kunun iki güzel mi· ğer Yunan a kerleri Bulgarlaı ı Yunan hükumeti, Biııle§mi~ 

d 1' r • ı d Helsinki, 29 (Hususi ~u· •*tq~ ar Poıirka tın tem il rt· geri almağa qım affak olmu. ar· l\fıllcUere müracaat e erek, .i\le· rette "ıden arkada ımız Se· 
~lır' htı5• 1 

.a an'aneleriyle dır. riç üıerindc cereyan eden hadi· ~ 
111~3 .. ~11 htn;ik't.lı ~:en. J\lac Ar- 1 Bulgarlar, ı:e. ri ~ekilırken bir elN h~kkın~la. tahkikat yapıl· dat Ta) lan telsizle hildiri· 
\~ıı· ... 11• ıeı ı~d.ıaları arasında ölu \·crmi lcrdır. Her ıkı tarafın masıı11 ıstemıştır. . )Or) - Bugun haıeket eden 
~~.~,11 a$ıııa '! ıtt.ıfak : pa.rti me· , •·aralı sayısı hentiz tesbit edile·! Yun:ın Ba~bakan J·ard .. ımcı ı ve ilk kııfılemiz ~·ar amba akşa· 
•• •aft ' - mı İstanlıula varacaktır. l Jı l tatıne ın ~akım Ol· ı meını~tiı'. !Oe\~~: .1: Su: :..!~ Bu kafilede basketbolcu· ltıı teıııı11 b n, gayesınr trcme· ----

~ 

sandal 
' 

ve nıotörlerle dolınu tu 
Aımatör Rasim Mardin ıdare

ıill ... Nı;:;~ijjiiiiİİiİ• inde Atlantığı a an Ruram kot
..,. rası dun saat l7 de ~ebrimize 

ı::clmış 'e Moda ko) una demir· 
lenu~Ur. 

Modada Beden Terbı~e"ı Bölge 
te 'kıliıtı, Denız komutanlığı. De
nizcilık okulu, dcnız tesckktilleri 
\ c armatörler tarafından kar~ı· 
lanan niiyam ) olcularına. l\Ioda 
Deniz klühiindc bir kokteyl 'e
rılınis; bu toplnntıda \'ali \'e Be· 
lcdhc Reisi Fahrettin Kerim 
Gokay da hazır bulunnıu~tur. 

Kotranın kar5ılaııışına 'c )'il· 
pılan mcnsimlere dair yazı 'e 
resimlerimiz 6 ncı sa) famızda· 
dır. 

r B .. 
ı ugun 

Sinop 
• 

ilavemizi 
~td.~llt11 ~UalhYrağı ile \C harp- Tor·· kı·ye Asyadan !ar, futbolcular, atletlerden 
tı. "1ne u da kazanmak ~ Avni Akgun, Ahmet Aylar, 
~'"tllfı0 °rtala t 1 • r\uri Turan, Kemal Korulu, 
'11ı~ "er h a ı an Gen. ıJ g • • • • • • .-, Emin Doybak ve Ekrem Ko-

Cumhurba5kanı Celal Bayar, J'lorya Deniz kö künün balkonunda, Kaptan 
Haşim :\lardine, Dt'niz Klübü adına bir kupa verirken Veriyoruz ~----~--~------------~~-~~rl)'ct' 11:~ .r.n~eli 3enere~ nas orunuyor • çak; gure~çılerrlen Mehmet 

"t~ı 11
' l'Ükr; ı~ının namıedı • Ali İslioğlu, Te\fik Yüce, 

:~ıJıııı llıılitıka eldı. Ru neticeye hb Haydar Zafer buJunmaJ.1a· 
tı,,tıleıı , P•zartıkıanna :ı· Amerikanın Cenup Doğu Asya isti arat 

4ı \' ''be '\ Ptcnsiptrn frda · dırlar. 
ı.1.rı•ı,111ıuk'1 ınıııadan unıabil· teşkilatının başkanı Leo Hochstetter heye- ıkınci katılemiz de 5 asus-

>,tdıll' laıı ara karsı mürade· canll hislerle bize bunu anlatmıştır lota buradan &)rılacaktır. 
~ llıtıJıtııııııan ~lxon, ba$l<an Olınıpıyat kô) ü ya\'aş rava~ 

Bh• askeri 
apoli'ye 

t "11t
1 
•lırıt a naııızı>t <'tildi. bo~almakta, \ e bazı milletle· 

!ıl-L t \'cı, 11 dllartı kongrPsindc l.eo dh or ld: ·Türk " keı lrri l\oı e'de drrin bir nıilli inıanla. rın kafıleleı j pcyderpe) rncm Ankarayı ıelecek olan Ba· ı ı 
\an Rosenherg ilr C.rneral 1 "Ort enı · mıı bnt. b'ır ga\ e i,.in 'm usu• oı lar. O "a.' t' ele millrtlr.ı inin ka · lckC'tlerinc di;nmektcdirler. lıL. a\a 11ıoJi t·ere\'anla· •· • ' " 

"il • :ıtıı . 1 1 • k • Collins'in yaparakları temas- il a.tiJııı Jıalatlıtı a~ı~ı-ın, gene po· dı·ıiııi aglaına h:ıg ıınıa .. 'C bc.'kıı.ını teıııın etınt tır.• 
''l'iiıı ~,I, hl' '~lıyle, na1111et ._ _____ _ 
f-iil ij'tı~du ıp hır ihtimal gibi 
lıt ı:!'~til · llaJbukl netkt'dt' 
"- ._1-.,· ıı:ıazueu ve feraıati 

..._-....._~ dl noıs vallsi Steven· 
'ta~:•ıı 1ıa,:e ıeı:ildi. 
~lrıt 11411111 lı a Aınerikan Aran 
"!: ·~ •rtay:zılan, ıüzl'I bir 
~ı-, hıl p tıktılar. Dediler 
~~'lllt .:~ı. acı 1eı:im mü· 
~ ~ı. •l~ıc'"•dan en•f'I mil· 
~ ~t 1 atı ban meıele· 
~ !'etlt ve ~~akı , ·anmlar. 
~. ". •tainlf'r. Röv· 

~ • d,11' 11111li siyasetinin -._ --.ı... ve dıişırıan huıu. 
.• .."' .. bl 1-~ r ırıanzara al· 

""'-'' '-'tr v 'ıL.._°"'lı bir t lı t Stf'\'rnson bih·· 
'-.-._, te 0 : lifin ruhunu ka~-
~lr, A • U~ıcak seeh"ede 
-.:_..-; •rır'-~erıkalılann sc
..:.--.., .._1 •nd, tnilli si)'ase. 
~ f..· '-reu•rındı ittifak be· 
~n ı.ı .. !,le bütiin millet· 

._"llır 0111ek gôıtermesi 
~~. 
't llı lda bu 1 
'-~. '-tda 1 'tlcr olurken, 

lıııtıi 1 \e k sranarı, le. tı kın 

l.1.0 Ho< h teller 

lloıkenıe t:ıarnıı Nlen l ' ru
gua} basketbolc:ularıua mü· 

ebhC't boykot verildi 
llclsinki, 29 <A.P.) -

Dün Uruguay . Fransa bas· 
kctbol maçında çıkan hadise 
uzcrıne Uruguay Basketbol 
Federasyonu bugün maçın 

( Orvam ı s,: !i: '-ii: 'i ff•l 

tara ehemmb d \·e ı ilivor 

Ankara, 29 - Emin kal nak. 
Jardan aldıgım bir babel'e göre, 
Ha\'a KuvvUeri Komutanı Or
general .Muzaffer Gök enin \'e 
maiyetinde bazı ytik.ek rütbeli 
subaylar olduğu halde bu hafta 
sonlarına doğru Napoli kararga· 

K b • 1( hına gidecek \c XATO güney a zıma ar mıntıkası ha\a kU~\'etleri komu 
·tanlığı ba§kan \ c ıleri gelenleri 

S k f d <Denmı Sa: 5: Sii: ti tta> 
ı ın ı aymış ................................ , 

Belediye 'ıktı at mlidurlıl~Ü· : : 
nün Halin daha \'erimli bir : Foto gu·zel'ı : 
~ckildc çalısm:ısını temin \'e top ~ i 
tan fiatl:ırdaki düşilkluğün pe· : Mu .. sabaL. ası . 
rakende fiııllara da ak~ctmesini : ;\ 

ağlamak gayesllc :ertip ettiği : Fotoıraf .,.raliçesl s· .. ·ııen :. kabzimallar toplantı sı, dün sar.! : ... .. .. 
15 de belediyenin Şehir mecıisi : 38 numaralı Gelenıül Tay. : 
salonunda yapılmışt ı r. : rurojlunı rey veren H6 o· ! 
Toplantıya on iki kabzimal : kuyucumuz ınımdalıl mlls•· :. 

ile iktısat müdürlüğü temsileile· : bakanın lıur'111 baıün saat ~ · 
rl iştirak etmişlerdir. Toplantı· l 15 de lstanbul ıltıneı noteri : 
da bulunan ve konuşan kabzi· : Hamdi Selçuk tarafından : 
mallar perakende fiatlardaki pa : mıtb1amuda ~ekilecektir. : 
halılıtı dolnıdan doğruya bele- : Bu kur'adı lknmiye kaza. ! 
dh~ murakıplarının sırtına yük : nan oku)urularımızın tam : 
lı> erek: : listesini yırın ki &al ımızda ! 

Evn 

heyetiıiıiz 
gidece 

saygı 

-<>-
Bugün müvezziiniıden 

Sinop illıvemiıi 
isteyiniz 

~lıu ı,:~ar İPtililarıJle. 
tyaırıı "'n bir hiıkum· 

a: 5; Sıi: 6 da> ( \ ımı il.in< i a) famızıladır) 
·- Toptan fiallardakl dii tik : hulıcaksınır~ : 

<De\ amı Sa: 5; Sü: 1 de> ~•••••••••••• •••••••••••••••• ... ;. 
.\rjantin Cumhurba kanı General Peron. <ön tarafta ortada, arkası fotoırara dönük ı kabine 

azıı.ı~le beraber e~i ~!adam Eu Peron'a ldlisede son sauı ıösterisindc bulunurken 

.. 
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ı \'ATAN 

T syadan nasıl 
ünuyor?· 

le • • • 
vergısının Heybeliadada 

Esrarh bir 
Kaybolma 

Çanakkale 
Abidesi 

Amerika'nın Cenubi Doğu Asya istihbarat Teşkilôtının 
Ba_şkanı Leo Hochstct er, heyecanlı hislerle bize bunu ı ist • 

nıyor 
y,. ili.oy i\frt,nıolrıjl ıstas· 

)onunun tahminlerine ı:ore 
htıı;!ııı hrimiı \ c eh arın· 
da ha\•a bıılııthı, &ahalıll' ·in 
''"nlı uı:ı 1111 hı gr.çrcek, 
rüzgirlır rıoyruden kıı\•\f!t· 

lı, gece orta ktı\'Htlı ese· 
<"rktlr. Sır.at.tık hiı az arta· 
rak le Z!l santigrat rn·arın· 
da ka) dı:ılıınacaktır. 

l JIUrt 

Birinci Ordu Tenısl ~ur 
u, i:ınıımıizılckl ',, 

lı;in, hır Çanakkale ı.-tı 
lcrtıp dmİli bulunııt3 1 

anlatmışt1r • 3!;1111 
Tcrtıp r.dcn ın bil 

c:;eçen harp ~ 

Amerl~ı~~1~;,auar Leo diyor ki : cılürk askeri ri Karede derin bir 

) tür}> ) eti e· 
m z:. Sonra de 
'amlı ıek ide 
ki m l1l b ~ 
'e ınkı af kud 
r(!tlnl feflerın 

Tıcarel Oduı medui dun saat 15 te, Tıcaret Odası ulonun· 
da topl ımarak, Muamele \Crı:ısi kanun ta arısı hakkında miıu
kerderdc bulunmu~ 'e BurH kongresinde bu me\'Zuda yapılan 
cılı~malar üzerinde ı;:orli mü~tur. 

Heybeliadada evvelki gun es· 
rarlı bir kaybolma hadısesl ol· 
muıtur. llUvıyetlerl henüz les
i bıt edilemıyen iki ~ahıs saat 

116 da, Heybelıadada Çam lıma· 
nındaki kullibelerden bırınde 

d anla ılacoğı uıcre 11 re' 
bir iç turiıın harekC1113~ 
bir e lcntı değildır. >fJ 
tarihimizin en ~anlı ~~e ııı' 
ıını dolduran ÇanaJdra ,ı kiy dekı i tıh· milli imanla, müsb t bir gay için vuru~uyorlar. 

barat t ı l..ıtın· il ı k d 1 
Soı alan meclis aıalarıııdan bır kısmı. esasen <ö 33 e ' 'aran 

gelir \rr 1 i urken. muam .. Je vergısının tamamen kaldırılması· 
nı, bir kısmı da daha yumu ak bir hale konulmasını isteml~ler· 
dır. 

h rcbe nin c-cre> aıı r• t' 
uha)ı r.ı,>aıct etmek rıııı!t' 
'e ıltı il aziz irhıtle ı1 
mtıHut ~ bırlerinde f~ rl 
hut kabirleri mel cul . ..ıt 

da bulunan hır O gaye de, mi et erinin a erini sağ ama Dıın ıchrım!ıde hau ıa· 
bahlq in bulutlu, ınnraları 
az h11lutlu ı;ccml , ruııArlır 
po nııdan ktı\'Hlli esmı~· 
tir. nunıın pn dıı uk ııra},. 

lılı 1 o;,3, en ııksek Z8.2 
u"tigrat olarak kaydedil· 
mı~tır. 

oturan, Şc\•kı~ e Ketenciden bır 
sandal kiralıyarak denıze açıl· 
mışlardır. Aradan bır gün geç 
mesıne rağmen sandal henuıı bu 
lunamamıstır. Tahkıkata eh m 
mıyetle devam olunınakladır. 

Leo Hoch teller baqlamak t tm ktir.» 
tar. Harpten 

lifl\ k \'C idare· 
&I d il, mı! 
letlerın k ndl sonra da bir 

müddet Tı e mecmua • &a lama ba lamak ve bekasını !azıleti ve dJnamlz:ml temın 

\'cr,ı:lnln k;ıldırılm ından hA ıl olacak gelır nckta ının da, 
bUtUn tuccarların \er~ılerıne yapılacak kfiı;uk bir i!Ave ile tell· 
fı cdılebileccğinı söyleyenler dl'l olmuştur. 

~ j 1ııııııı~ 1 
y&ınlıırın da mdnfl\ dt ,. 
da hır sa ·gı go~teri ,Jıı nın \e Columbla rad- temin ctm ktlr. eder. Bu husu ta konusan azalardan llıı nu Hımmeto~Ju: imar için yapılan 

yosunun tem tlc 1 sıfatı)le 
TUrkııede y & mıı &onra Amc· 
rika lktı dl Yardım Te ki!Atı· 
nın Nerrı) at mUdtirU olmu , 
iyice fürkçe o r nmi , burada 
bir hayli do t k z nmııtır. Bir 
husu ıyetı de aslı lm nca olan 
adını (A lan ~u koturan) 
dl.ve türkçf! tercl.ıme etmcı i 
ve !Atı!c )'Olı)le k ndıni türkce 
adıyle tanılın ıdır. 

İki ıenedenbrri Lco Hindici· 
nl'de, Saycon'd vazi!c ıorü
yor. Orada llındiçlnt, Siyam, 
Endone~ı. B ı m , ı ılıp n 
Formoz d hll olmak üzere çok 
ı niş bir ı.ahndn, Am rik >ı 
Kıreılıklı Emnı t't İdare inin 
Jstihbarat t kı!Atın reı ilk 
etmiıtır. Şimdi de Va ını:ton· 
dıki y ni bir vaıi!cye gitmek 
tızere memlel etine dönerken, 
blrkac gUn iı;ln buraya uern· 
ınııtır. 

Leo Hoch tetter, eVl'elki gün 
mathaamızı zıyaret etmış 'e 
Türkı) e) e dair \ >ada topladı· 
ğı intıbaları, rıc mu; uzerine, 
bize lilS)lece anlatmı tır: 

Aıkcrimlz hayranlık 

Son bırkaç sene içinde mer· 
kezi ve cenubi Avrupadıı \e 

Asyada yirmi, :;irmi bcc m M· 

lekct dolaştım Tilrkiyenln ıöh· 
ret le ihbarının her tarafta 
çok yukstk hır cu,>e i gal et· 
tiğını gordtim. Buna büyuk bir 
tesiri dokunan en son fımil, 
Turkiyenın Korc',>c ccindcrdiği 
kıtalırın gösterdıği kilhraman· 
lık " bunun ;yarattığı derin 
hayranlıktır. Kore'de kızıl sal· 
dırıcılara karoı nice milletin 
askeri \'urusmuştur. Fakat hiç 
biri, &a\DS me.> danlarında Türk· 
ler kadar ıeref \'e 5an kaıan
mamıstır. 

Türk askeri ned n bu kadar 
aılm u fcdaklrhkla dövU Ü· 
yor? Ben ıuna kanıt ki 

1"a herı, > a hlc 
coirofl \8llyeti \'e önUne (I· 

kan dl\alar 'e lmUnlar 
bakımından Türkiyenln bugün 
kendi nrf ine 'e bütün tarihe 
kar 1 aaır 'a ırc ve mr 'ulıyet
lerl vardır. Turkiyc, kendi gay. 
reU le mukadderatına hJkim 
olabılc-c: k, dUn) nın n büyük 
mtllctleri rasında oncU bir 
rn \kı alacak \e memlek tinin 
kD) naklarını bızı: t lnklıaf lti· 
rccck imklnl rıı ı hirı bulunu· 
)'or. F kat fıra tları cld n kıı· 
Ctrlr 'ie bu İ in hakkından ge• 
leme c, kendi kabuğu iclnde, 
rahatlıkla urlığını devam et· 
tırmr 1 ı:JçtlJr. Du takdirde sal
dırıcı! rın kahrın maruz kola· 
blllr. Yani tarıhln bu çok nnzJk 
\C buhranlı"'daklk11ında Türk· 
ler, ya h rıel J birden kazan. 
mak ' la herGeyi toptan kay· 
betmek ihUmıliyle k rııla&mıı 
bulunu.> orlar. 

Ataturkun rolü 
Korc'd ki Turk keri yeni 

kahramanlık de tanları ya. 
r tmadın da Tilrkıyenln Ag a
da yilk ek bır itıbarı \ardı. Bu· 
nun da ba lıca fımıli Atatürk· 
t r. Turklcrın AtatürkU, )'alnız 
yırmi kil ur ,milyon Türkün de· 

ıl, A nda v frıkada yllzler· 
cc mılyon in anın kaderini de· 
f i tırmiş, l arattı ı yeni kıymet 
olçukrı.> le Yirminci asra mu· 
ancn bir i tıkamct vermi&tir. 

Atatürk eskiden imkln~ıı: ga. 
yılan i icran mtimklın olduğu
mı fıill surette ispat etmiştir. 
ller tarn.!ta Atatürkü taklıt 
edenler çıkmı5tır. Bunların çok 
ıızı murnffak olmıı tur. Çünkü 
bir memleket halkının fazllet
lcrıne 'c ldrallcrlne dayına· 
ma) n ' ba&kn \'asıtalora bas-

fler, ıa~ el erine erl=e· 
m 

A da birçok milletler, Ata· 
turktin pro rıımını takip etmek 
ı ti) orlar, fakat blr Atatürkle
ri l oktur. Zııt n yolunu bul· 
mak için hergün yeni bir Atı· 

Hem lalan e\'er, hem 
tam in an A tıtilrkün tarı he en bil)ilk 

hıımetı, halkın dlvasını ele 
almasında \e mlJıtebıt bir dik· 
tatdr detil, milli bir lld r ol
masındadır. Yani At türk i tılJ. 
dada kaçmadan lıdcr olmanın. 
ifrata kacmadan mili vctçılık 
) olunu tutmanın, ' tan Clier· 
lıkle mılletl rurası ruhu 'e in· 
unlık aevglsinl tel f etm nln 
r;ırrını keşfeden tarı hl ı h 1) et
tir. Kudretini telhis ~oll le d 
Jtıl, k ndinı aeHHrmck ~e aay. 
dırmak ) ol il le temin etmı tir 
Ben Türk!) ede dokuz: yıl ya a
dım, f kat Ataturkün tarihi ro· 
Iıindekl mlınııyı Tllrkiyt''!fe de· 

•- Mııam"le \'ergı i, hem malıyetın yuk&elmcsine. hem de 
kalltenın dü~me ıne ı;ebeU~d \l!rnıektedır. Bu yuzd"n, \'erıı 
odf'}en sanayici de, l,llllaııdıCı maddeden ve \ergiden çalmağa 
ba5lı)or.• demlstir. KUÇUK HABERLER 

toplantı 
Sehırdı yapılmakta olan yol 

\'e imar islerini gozden geçir· 
mek uzere dlın sabah heledıye· 
de valınin başkanlığında )Ol, i 
mar, fen, t. E. T. T. \'e b •ın 
dırlık mudıırlcrınin istiraklle 
bir toplantı ~ apılmıstır. 

hınmaJ.tır. tt f 
nu mııkııddes ıi)ıırt )l 

hitlerlmız.ln lslmleıınl d• (11 
drtııım15 aılcleri err;fe~ 
Tuı k eski muharipler rl9 
J.;ı ım İngiliz eski nıulı• Toplantıda, mllldvckillerinden, C!!IAI Fuat Tı.irk,ı:eldi, P'ah· 

rettin Sa· mer, Ahmet Hamdi Başar. Husnil Yaman, Ahılya Mos· 
ho , Fuat llullı l Demirt>lli, Sukril Kerimzade, İhsan Altınel de 
hazır bulunmuelardır. 

EV\'ELK) G N 
\'Ari.LAN lHRACAT 

Pazarte ı gunu muht lif m m· 
lek,.tlere 457.170 lıralık, iç fındık 
kuzu ve koyun dcrd, tlftık, ipek 
dokilntü ti , hurda demır. keçi de 
risi 'e ) iln ıhrac cdılmiştir. 
KOC ~El İ 

rl i•tırnk cde(cklrrdtf• P: 
Trrtıhlııde ulu bi~Jll b' 

le bu~ulı: bir 1 abel cıaııt 
bcz.i \CSİlc iyi !iOD lıJ' 
l~rda ortaya ;ıtılmıS bUde 

Tasarı Uıerınde çolı&malara de\·am edilecektir. Toplantıda aon ıhale cdılen 
yollarla binaların inşaat kon· 
trol raporları tetkık edilmiş ve 
yeni y pılacak imar isleri J:O· 
rllşUlmüşttir. 

Gazozcular 
Kontrol 
E iliyor 

Cil, Aıya memleketlerini dolaı· Sallık ekipleri tarafından seh· 
marn nctkesindr. ı;~rendim. rimizdeki gazoz imalAthınelerl 

Tarihi hftdiseler llt>ride .sü· ıle sıkı bir mUcadeleye ıiri&ll· 
kOnetle tefsir edilince, fU ha- mi tir. • 
klkat me~dana çıkacaktır kl Yapılan kontrol ve tetkiklerde 
Yirminci asrın istıknmetlnl ta· İstnnbulda mf!vcut kırk yedi ga 
yin eden büyük tarıhl adam· zoz imalathanesinden .ancak 
!ardan biri, Ataturkttır. Türk dort tanesının beledıye nızama 
mılletinc lalnız i ilki ı rnlun· tına u~gun ~ekılde çalıEhklan, 
da rehberlık e meklc kaim d ~ rlerlnın ise bu t~limatna· 
mıı. mılletl ı:erı müc lerln mc) e hiç bir ı; klld~ rıayet el· 
pençesınden kurtararak terakki mcd klrrl or{ilml15tür. . 
)oluna ulaştırmış \e ayni za. .Ancak bu. hu u ~a kendılcrıle 
manda ) Uzlerce mil on A yalı, orüştu um tiz al~kalı.lar ~u şc· 
Qkyanusyalı ve Afrikalı insana kilde m ıcade~enın h ç hır ~RY· 
aynı gayrleri ııöst rmı&tlr. d etmedi lnı ve k'ln mi kıfa· 

Eski bir tegallüp gidlılni retslzllk l ılzUnden b ınların mu. 
emperyalizm vadısinde , e iç si· hak~me!Prının en az uç av sür· 
)a•etlerlnde devanı ettirmek d ı u ,.e mtıhakcmrflen srınra da 
isteyenler, Ataturk Tıırkiyr i· 10 • 50 lıra pa~a rezasıle k~r· 
ne düşmandırlar. Fakat blıtiln tııldııklarını ~ylrm ktedl~l r. 
hur diın)•anın modrrn bir ce. Belcdive b11 rnüe~sescler ıçın 
miyrt haline gelmrsi idealini yıldırın~ cezası tatblkıne karar 
takip çdenler için Atatiirk, bıi vcrmı~tır. 
yük bir tarihi kahraman 'l:e rch· Sanayi mülkiy ti kon-
berdir. • • •d d 1 1 

Lco Hoch teller, memleketi· gresıne 9 1 en e ego er 
miz hakkındaki bu intıb !arın· Bir milddet C\'Vel vı~anada 
dan sonra cihana ,. bu arada akdolunan, ?ılılletlerarası sana) l 
Asyaya alt ana rlln ahırın AS\8• nUlk yetin n korunması hakkın· 
dan naaıl ;:örUndU unu ,.o ın· daki kongre ile S r:ı burada top 
&anlı ı \e bi 1 ne glhı ihtımol· lıınan vrupa konse i k pr.r· 
ler bekledJğını rtraCJı bir ~c· 1 r Kom t ndP, mcmlekctımizi 
kılde bize anlatmıştır. Derin tem ı l eden, Ekonomi ve Tica· 
bir aldka u~andıracak mahbet· ret Bakanlığı b rlnci hukuk mil· 
le olan bu &ozleri yarın ne.re· R\ iri Dr. F erıt A~ tu ile Sann· 

Yeni inşa 

Edilecek yollar 
İ ale edi di 

Beledi} e Daiml Encümeni tıı . 
rafından ,·llAyet dahilinde yenı· 
den bazı j alların ihalesi yapıl· 
mı~tır. İhaleleri yapılan yollar 
&unlardır: 

Yalova ilçesinde: Yalo\·a · Çı· 
narcık, Safran • Sa~ırcak, İlti
sak • Kılıç. 

O ılUdar ilçesinde: Akmda
ğı • Re;artlye, UskUdar • Kısıktı. 

Şıl Jlçesınde: Çayırbası · Ka 
baku. 

Kartal ilçesinde: Orhantcpe • 
Cevizli. Kurna • Emirli. 

Çatalca ilçesinde: Haraççı 
Sazlı. 

Sılivri llı;es!nde: Sılivri · Çan 
ta. 

TA~KF.Uİ GEi.Di 

Kocar:lı Tank!!ri, Kastanuradan 
yükledıl!i 1:5,22i ton akaryakıtla 
Iskendrruna \"Brm15 \ e yııkünil 
boşaltarak İstanbula hareket et
mistir. 

Kocaeli, yukUniln bir kısmını 
Derınceye ho•alttıktan .sonra li· 
manımır.a s:elecektir. 
IURACAT RUHSAT!\'Al\IELERf. 
1''İN' \'iZESİ 

bir ta "' rnr uzcrinile 6 

Milletv killerinin 

nebze durnınk uzıındJf·b 
t11~an ur, Çanakkale ıııı~ 
be ııaha-sının rn u)J;ll U, 

t tkiklori dovam o(iiyor yeı inile, hulun Turli rr ı 
ne hl'r zaman kut f b 11 blf 

$ehrimizdc bulunan mlllet\e· u:tı;:'ih ır kil eıtccek olı sı~ 
killerınden İhsan Altınel, Fah tUhrda ahidcsi kııf'\J](llJ ~ ' 
ı ettin Sayımer, Fanık Nafız d ıııv1 
Çamlıbel ve Salamnn Adatlo ev· GelılJolu yarıma 8 ,aJıtJ 
\eke hazırladıkları program ge· umanın en ılcri barP :e •' 
reğlnce muhtelif mıntakalard~ki larına Adeta yalnıı r.t 

1 ıo •1 

lşçilerın dileklerini dinlemcı?e miklrri) Iıı karşı &ıoyar:.,u 
devam etmektedirler. nu cüm· \n an \e bu uğurda cbldl 
leden olarak dun d nılllrtve nı lcıcn bınlcrcc ıe ııı•!!I 

İhracat ruhsatnamelerinin ıe· killeri l\lahmutpışadaki iş yt'r· z.ln .kanları,> le suıao ~ ı" 
nrlık vuelerlnın Tıcaret Bakan- !erine giderek buradaki i~çıle bir k rı:ı toprak bulııı~, ııt 
lığınca yapılmuı bazı müstacel rln dertlerini dinlemlşlcrdır. olduğuna gore orosı 11 ır 
durumlarda müıkül olmakta idi. İşçıler milletvekıllerlne bıl ba=n kutsi bir rl) ıırel$!11'• 

Yeni alınan bir karara gore, hassa kUçuk ı, yerlerinde çalı an )ılır. Ancak, oranın '~, 
bundan sonra vizeler, böi"e ti. l~çılerın gerek aıhhl. gerekse ten en u cun :>eıindeiııı~ 
caret mlıdür!Ukleri tarafından maddl bakımlardan maruz k J. nıc\Ctıt olan HYB 0 ır ı 
yapılacaktır. dıkları sıkıntıları anlatmıcJn. bulun chitlr.rlmiıl b a 

~ oı• 
111. E. BAKA ·ı,ıfa tÜSTE· dır. Milletvekıllrrl tetkıklerlne •Cannkkale bahraına Jb 
ŞARININ TETKIKı,ımi devam edeceklerdir. llnde &ahıslanrlır n bl~ııı 

Beykoz ilçesinde: 
pe • Polonez. 

K k k 1 d ~zımıtır tfı ki ehillt .. 1• Sehrımlzdc bulunan Milli Eği aça şya ya a an ı • ıa~JJ~ 
Toyaarte· tim Bakanlığı mil teıarı Re§at Son günlerde İstanbul pbıısıı· mlinc\I huwrıına uber ti 

Tardu, beraberinde ~lllll Eğitim ııında geniş mikyasta kaçak nay. her 1 lt')Cn irin 'eı ot 11 
"üdU ü ld ıı h ld dil K man için kolay bir ' "'' derhal '" r o ııı.ou a e n, an. Jon kadın gı)im etiyası görUlmıı· ılw 
dılli Kız Li e i ile Beykoz Orta. ğr. baslamıştır. İ tanbul GlımrUk Jlıı ahlı\cnin kurt rltı<f 
okuluna giderek bu okulların l\tuhafaza teşkilAtı mühim mlk· buıliııe kadar "' srnıbııı' 
muhtelif bakımlardan inkişafları tarda kaçak eş~ a ele geçlrmlı ve ihmal edllnıl tir. nu ti ~ 

vaziyeti için gııreken hususları mahallin· kaçakçıları yakalamı&lır. • İstan· den, canlarını '•atan 'er~ 
İzmir, 29 (0.H A.) Şubat ayın. dr te.sbit etml~tlr. but. l'apuru ile &ehrimize geti· !~!:ı:;:~n~~~ e a~~~e ~~~ 

da mlıtcmadıyen du§mE'kle olan ~~~~~.~~~~.-ER r2ı013en ve HalrbiByedehÇAimdcnt ı;okalkt ama bu unııtkanlı ın .reı4 
pamuk ft) atları martta sabit bir ...... numara 1 aru a oya 8 az.ahuıı herhalde biı: 't1l' 
hol almııtır. Pamukta gorillen fi. A> Jıklnrı birer derece arttırı- e\ e depo edılen 4 bavul e~ııyı kalanlar fazla ı)le çc 
yat g rıleme.sl dlln)a pıJasııları lan ilk okul oğretmenlerinin isim mal sahibi kamarot ll!~hmct Koc- te) iz. 1 
na intibak t.arurctındı:n dognıu~ 1 rınl bıldlrl o'"uı. BeJ;oğlu llte-ı ;ılğıt'le koma )onC\ı Pcpo l\lıtra- Ö le anla ılı)or ki şı~~ 
\C bu hal ıhracat ha ımından .cidll e 1. okuldan Hıkmet Dik nl satarlarken yakalanmı tır. Eş· " ., 
faydalı o im ustur. Bu sene mart· men. K tıpçelebi il. okuldan wının ıc.ı~ mctı 10 hin ]ırayı ge~ ) e l adar gustcr,ıır~eı.tır r' 
ta İzınırden 65 milyon lira kil'· S mı e Kesin, Kocaraiıppa~a 1. mektedır. Tahkikat ba~lanınış- ~ıtı~~ı ~~::e~~7sfcrln:~r6 
metinde 19 hin ton pamuk ihraç ol.ııl~an Fatma Tolunay. Kuzgun. tır. h zı olsun, Ç nakk le ,aı 

Bu yolların inşasına 
ba~lanacaktır. 

Türkiyede pamuk 

Je bır sualın cev hını mlllı 
ideali ah ında ar m k 'e 
Tilrk mılletının ruhiyi nlAkalı 
uymak icap eder. Sa lam bir 
imanı olmayanlar iyi n kcr ola
mazlar. Tilrk a kerlcri, mü bet 
bir 'aye için vuruşuyorlar ki 
o da Türk mıllctınin kaderini 

deceğıı:. ı umum mtidür muavini Fuat 
türk aramak lhtı acını duyan Arun şehrimize gelmi lerdir. 
mUlrtler kin istikbal kııranlık-~ • 

edilmı~tır. l!l:Sl senr.~inde aynı 1 cıık ılk cıkulundan Leman Yurt· Bir gazeteci ayoti flP.k ) akında kurul"uıt t 

devrede 105 milyon Jıra kı) me· el. Yugoslavyaya gidiyor Ancak bıı iat yaloıı fil (1 

, tır. Bir defa her Un bir Ata· ( 1~ ir~k ettıklerl toplant.ılarrl.a, 
ihtira formalıtelerlııln blltlin 

EMI RGA .. N MERAKLILARI NA devletlerde a)nen tatbik edilme· 
i ile mllll ihtira haklarının dl 

BC'ğazın en kibar \e en ıüzel )erl er de\·letlerce de kabul edıl· 
E M 1 R G A N O A mest meselesi de görUşUlmUı· 

tinde 2G bın ton ııamuk ihraç e· Bir kadın boğuldu bl&ler bırakma)ara1' 
1
, ıl 

Yıı;!oslarya GazetPd!er Ff'dC· 11ı ~ rlılmlşlir. Ortalama olarak fiyat. nakkalr. fıhidl'sınin t 
1 Taı-:ıh• ada Kalpakrı Hıi·p~·ln r;ı~\onıı t11r?fı11dan dııvPt Pdıl"n 1 ·-" 

lar l!J51 scnr. nde 402.B kuru~ • hltlcrimize en U~ık Jlltl\' !.'kak l 7 nıı maralı evıle rıtııran 7 kişilik Tiırk sııı1rtr,..ilPr hr\ f'fi i. olıııasına mııkabıl bu sene ortala ı.urulabilmest için, ııı ... ...ıı• 
ı Kııtlna Kolp za adında bir ka 4 ağustos paı.art,.sl akşamı tren. ,.rv,1 ma olarak 308 kuruıtur. Yıne z her birimiıe dıi eıı '.t•" dm e\ \•rlki ı:: lin saat 12 de İn· it'! S"hriMizdrn Yııcoslavyaya ha· ,.. 

mirden bu sene nisanında 20 mil gıliz se!arethatırci rinünde de rekrt edf'ceklerdır. uztrcslnl ~apmalı) 11• si f. 
de.niz görür. iskeleye yakın, il· ve orta okullar arasında 
çok güzel arsalır s tılıktır. 

!llüracaat m:thalleri: EmlrgAnda b:akkal Ahmet. eski 
muhtar ıuhiddln, berber Ha an 'e İbrahim Efendi kah· 

vrı;lndr rrlil flnlprr. 

yon lira kıymetinde 6840 ton pa. nlze düserek bo ulmustur. Ce H" ·pte dahil gazetecilerden, ki bu ·ardım udenıııtııı~ 
Temsllcıler bu arada, Münlh, nmk ihraç edılmiştir. ı:n fazla set mor"a kaldırılmı~tır. .~on Po ta• dan Ercüment Ek· rııkll bir borçtur. ZlrB ıı~ 

ZUrıh, Bern, l\Iilftna, Romada ihracat J<•raıua ve Almanyaya rtm Talu, ·Cumhurivet• ten mlzin ı;opından çana 1ıı ~ 

tur. 

°".,._ ..... -
MATEO ALALUF 

r.'.AHOUMLARI 
~ ı!:lhc r,....,. tta 

... ı.ı-T.t•J:04 

. 
Deri Arlhrma ilanı 

T. Hava Kurumu lncgöl Şubesi 
Ba~kanlığından 

Kurban bayramında ıubrmlz tarn!mdan toplanacak deri· 
ler ile bar aklar 23 Trmmıız 9~2 d n 13 Al:ustos 952 tarihine 
ı adar 21 gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

ist klılerin 13 A!ustos 952 çarıomba ı:UnU saat 17 de 
HOO lıra geçici temlnatla.ı)lc bırllkte lnegöl ıubcaine mü· 

1 racaatları, ~artname T.11.K. İstanbul &Ube inde 'c 1neıöl ~u
h sındr. ıörül bılır. Cl2030l 

'196 l,l eHel bugün, :;o d sana)i ve ticaret me\Zuunda )apılmı~tır. Ua5}ıca alıcıları ara· l\Id;kl SAit E en, •Akıam• dan de vatan bırkaç 'e> 0 

Temmuz 1156 do Hanem hU· tetkikler yapmıflardır. ııında Macaııstan, Çekoslovakya 1_. - , A V 1 i\1 --.,, Viıl~ Nıırettın VA • NO, .y,.nı bir "ıehlt ~oktur? ..ı 
kumdarlerından Adsıı: olmü · Dr. Ferit A)ter ile Fuat Arun ve Avusturya bulunmakta~ır. ll· ~ 30 TE!\1 11 z l!IS2 btanbııJ. dan Hlkm t Saim, Dllnkü yazımda: ,A;, t 
tu. H nem dc\lctlnl Adm'ın bugUn Ankara)a hareket ede· mirde pamuk stoku 15 hın ton- Ç\RŞ:\l'IIBA ·Hırmct• ten Muhip nranas tın uhniyeti ih1u:a ı• tı' 
buylik babası kurmuı. fıkat ceklerdır. dur. ~unun üçte biri nıü tahs l AY 7 - fa;-.. Si - Jl17.IR 8S •Ulus• tan AhmP.t Şükrü J'ımPr, di lmrlendir ki... dbdtll 
gerek o l'e gerek en lu. Sel· t I ve tacırlcr elındc olup rli. Pr k~~- RUl\li ı::ss - Tlm:'IJL'Z 17 ! · Zafer• den l\fümtaı: Faik Fenik· an cilmlc ·bildi ill'I 

11 ı;uk impar torloırının birer stanbu sergisi yarın m~ Tarım kooperat ıfı elınde~ır~ JJ1!;Rt 1371 - zil.K \OE s 1 tir. .. kelimesi ·bllmedı ıınde 
ulisi olmaktan ileri gideme- kapanıyor Nısan bailarınd~ .~kala 1 _ .. ıb ~ \ HRll ı,uni Turk gazetecılerine Yugoslav ı;ıkmıs. Düzeltirim. ~Ö 
mislerdi. Ad ız 1128 de baba· den nı~ıamele ıorurk~n 27·1 .ku· S B.\H Oi 52 mı 24 Basın Ata~eı;i refakat edt>cek \e 5f>. 
sının )erine gecml , futuhata Yirmi bir haziranda açılan İs r~s.a dü5mli§lu~ .. Bu fıyat se~ıyc. ÖGJ,E 12 20 04 :ı;2 •eyahat 23 glln ıUrecektır. Sadun G. 
baılamış " 1138 de lstlkl 11. tan bul SerEisi yarın ak~am saat sı ıdame edıldı~ı takdirde ıhra f Ki NDİ 16 16 08 47 Varto' da zelzele oldu j \'Lı 

1 ıj 1 i l k h 2i de kapanacaktır. catın artaca11ına inanılmaktaılır, ·'KS.'.'I 19 ? 8 12.00 ON KEL lllE . .c n i n etm ıt . fie çu U· ,. •. , "·' - 0).,.., 
kümdarlın ile mUcaılelcden Bu münasebetle persembe s:e· Adana borsasında iar. fiyatlann YATSI 2ı.ı 7 oı.~o Vuto, 29 CA.A.) - Dıin uat Atlnntlğl asan .fl . ; 
)ılnıamı,, Horasana girmiş, ce i saat 24 de bir de kapanış )ilz?e on noksanı ile İımlr sevi. İ~ISAK 02 52 07.23 17.15 de ilç saniye sllrcn orta kotrası istanbula ,arıt•·· 
l\len1')i ıaıltedrrek hudutla· merasimi yapılacaktır. Verilen )esınl takip r.ttıei anlafılmakta. şiddette bir depremden sonra J?e· ru•a hıkı"kat oldu! .. : ... ı: 
nnı genl:ıletmlştl. rakamlara gore düne kadar ser. dır. Çukurovonın ihracatı da fz.. üıı•.t•"' 1" ollrı4mlt" 1111

' u •r• re saat 21 45 te orta ~iddette ' T·~tı,ıSY 
iye dokuz '-' ÜZ bin küsur ziya· mir nl&betJe durgunluk arzet. '"'er buılnn, bo"1lmol1n iadı ikinci bir deprem Olmu~ \e dört 1 n 

TÜLREl\"TÇl " ıı u ~ 
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O akşam kilısc~e gitmek O· 
zere elden çıktık. Fakat ne ki· lli1!~$'f! 
liseye, ne de ondan sonraki 
gençlık toplantısına gltmcdık. 
Benı o me~hur okaktaki evler· 
den biri ine gôturrlil. Dize bir ~ 
oda 'erdiler. Oda) a girer gır- g 
nıez ·Gideceğım, burada dur· ~ 
marn• dıye tepınmeğe başl.ı· 
dım. Yatağı goı uncı• tirkınüş 
tüm. Eliyle ağzımı tıkndı, ben 
çırpınıyordum. Fakat beni iııı· ii:~~ 
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çEvillENr; 'REZZAN A.E. YALMAN 
mrğe başladJ. Uy! bir tarzda 
öpüyordu ki gev& dım. Sonra 
her kızm r;cvdı i erkekle boy· 
le )'erler celdığlnl Ö)IUyordu. 
Gelmıyenlcr buda lal rmış. Am· 
caaının s;önlGnü edece: ni ve 
bundan &onra artık t'\ lcnmcml· 
ı:e na ılsa rar.ı olac ını d il~· 
'e edip beni kandırdı. Ben de 
inandım. Daha ne Löyllyeyim, 
hep 1 bu kadar. H )dl, Ray, 
ulnıdl en acele bir ey yap .. E· 
er annem duyacak olursa, ben 

kcndıml olclUrllrüm Den öldıir. 
mez&cm, o beni oldtirür. llnydi, 
Ray, cıt Hus;o'yu bul ve mutla· 
ko bu işi temizlemesi lbım ccı
dlCinl ona söyle .. 

Facia ı;:ülünç bir komedi ha· 
!ine giriyordu. Ray, Frcda'yı 
teskine çalı&arak: 

- Ya\'J'ucu um; daha gün 
doğmadı. Du saatte nasıl elde· 
rim~ dedi. 

- Eter şimdi citmeısen, kor 
karım ki bir tarafa ider, savu· 
şur. Halini hıç beğenmedim. Bir 

tuhaftı. Bana para teklif etti. 
Bir doktora iitmcmi sbylcdl. 
Ama korku)orum. Du gıbl \2· 

zlyctlerde çok defa oyle doktor
lar kadınları oldür0)orlar. 

- Frcda, o nasıl 5oı? 
- Haydi, Ray, hem n git, 

Hugo')u bul. Yoksa bır tarafa 
sam acak. Buna eminim. Jla. 
lınden bo) le bir lie)e tcşebblis 
edeceği belli)dl. Haydi acele 
et, Ray. 

- Ne j&pa~ım? ~e soyllyc· 
)inı i tıyorsun? 

- Eğer beni bu vatl) tte hı· 
rakırsa, her GCYİ l8Pac.ı~ın11 o. 
na anlat, O benim bunu bıldi 
ğımi bılmiyor, ama Kate ismin 
de bir kıza da il) nı &eyi yapmış 
Sonra kızı yarı )Olda bırakmıc 
Haydi, Ray. hemen git. Balkı 
de onu evde bulamıyacaksın . 
Dun gece bır tarafta kalmıştır. 
Eter Huıo'yu e' ınde bulamaz· 
san. amcasına it. Belki orada· 

dır. Kendisine her ıeyl yapma· 
ğa haıır oldu~umu söyle. Cin· 
cınnati şehrinde rezalet çıka. 
cağını haber \"er, Eğer ben ke11 
dimı oldıirmeuem, annemin be 
ni Oldurebıleceğınl Hugo'ya an· 
lal. Allah rızası için çabuk ol, 
\'akit kaybetme. 

- Frcda, bu söyledi~in ~ey
leri hemen bUi:Ün yapmak &art 
değil. Hem buılın pazar ... Be· 
ıılrıı tok mühim bir randevum 
ur. nu i i yarına bırakalıın, 
)aHum. 
Fnda'nın gözleri yuvadan 

u~radı, elleri> le baeını tuttu 
~e yattığı yerdım kalkarak ~>" 
le dedi: 

- Ehr onu derhal ilirüp 
bunları söylemezsen, kendımi 
öldürurüm. A~abeyimln taban· 
casının nerede uklı olduğunu 
bıli.>orum. Beynime bir kurşun 
sıkmaz.sam, bana da Frıdı de· 
mesinler. Bu halde va~ıyamam. 

- Amın, yavrum .• 
- Hayır, h yır, hiç beni kan. 

dırıp yatıstırmata kalkma, na· 
fıledlr. Derhal ııdıp onu gor. 
melbin E~cr beni bu halde bı· 
rakırsa, ben de yapacıılımı bl· 
lirim. Bunu kendi ine söyle .. 
Hem kabahat soda ond deQll 
ki.. Jlenlm ne gıbı bir muhitte 
) asadı~ımı görüyordu. Beni d 
oyle undı. Ne yap ın? 

- Ne demek l5tlyorsun, Fre· 
da:' 

- Sen her ak am bir baskı· 
sı)le çıkıyordun. Renim ba&ka 
lllrlil hartkct etmeme ımkln 
var mıydı? • 

- F.reda .. 
- Diyeceksin ki ıen çıktıtın 

erlçeklerle benim yaptıtımı yap 
mıyorsun. Belki de doğrudur. 
F'akıt elllem yaptıtını sanıyor 
ya ... Herke boyle olduğuna e. 

n'lin. Sen istedığin kadar .yap
mıyorum• de. 

- Freda, yataıtımdan derhal 
kalk, un kUstah ve yalancı bır 
kızun. 

- Ha)ır, hayır, hiı: de deCi· 
lim. 

Ray, Frcdanın iki örg{lsüne 
sarılıp onu sarsmığı ba~ladı: 

- Oylesin oyleun işte .. dıyc 
haykırdı. 

- Sen pek il erkeklerle dü· 
5Up kalkıyorsun. Ü lelik d(! in· 
klr edi}orsun. Rav. 

Frcda'nın bu 'ol.lerini duyun 
ca, Ray yerinden fırladı, onu 
kollarından tuttu \'e yataktan 
ııaCı)a ıilrilkledi. .rreda'nın 
bı ı yataıtın ayak ucuna carptı. 
Bulun v!lcudu tıtrlyordu. Ray: 

- Yalancı, alı;ak, namussuz. 
yalancı. .. 

Diye haykırdı. O kadar isyan 
halinde idı ki ~nt11ni alamı· 
yor, hllA Fred1'yı dürterek 
«Yalancı, ~alancı'» diye ha,>kı· 
rıyordu. 

Freda hıçkırarak. ı.e ~ 
ılk &U 5oıleri soyllll ordU· 1 

- Mah ... oldum, artık ı~r , 
ten bı ka çarem yok. l 
bitti. Mah\•oldum. ıı 

Ray, onun bu pcrl.~~>ı' 
kaııısında birdenbire 
gcldı: l te 

t ı;ı J 
- A~lama, sus ar ı ·, el 

ğinı yapacağım. Merak• ) 
üıülme. Ray .ablan 58j58 ~· 
yardım edecek. Ne de 0 feıı• 
deşim sayılırsın. sona • 
gelmesini istemem. SU5• 

ma. 
1C ,. 

- Haydi, Ray. ÇabU tctı 
nu bul. Ve eğrr bu ışl ı11• ~ 
meue canıma kıyacı~• 1 ııı• 
söyl . Her geçen glin beıı/.~ 
va do ru surtlkliiyor. ıııı 
halimden anlı~acak. G f 
tn ce lit me11e bafiltyoru{orııt 
karnımdaki ~ocuğu öl e" 
kalkarsam, Allah beıılhc i 1 
dırır. Böyle bir ı::üna e 
mem. Çocu~unıu uld[ırtıl 
zı olınadıı<ıını Hugo•yadıt· ~ 
.neni muhakkak almalı 
sa karı~nıam .. 

ntı~ 
Neticede Waltcr, ~,res 

herab r arslanların rı 1 
ntinde Ray'ı bek\erlte ~r 
kız, Hu~o'yu aramakla 
dil . Onu eı.inde bula[!l;t'e 
amcasının e\ inde olabil 
umarak oraya gittı. ,.,r 

(Oe'11ıtı• 



• 

* irın Bııbıiıanı Dr. fıı · 
sa dıhı. pa rl ı mr.ntndın gu 
Hn oyu ılmı$1ır . * Rulıa r deHl~e ı kr.rı,.. 
rb·le l'ıınan jındarmıları 
ara ında sllihlı bir tar· 
ııı mı ıı lm11 tur. * l\lı ırda bir nl~ ahrt mPr· 
il inin kurulması için 
miizakrreler dtum el· 
mektedır. 

lngiltere 
• 
lthalaltnı 
Azaltacak 

Doktor Parlamentosu 

Musaddık'a güven oyu verdi 
Müzakereler s ırasında Amerika ofeyhinde 
konuşmalar oldu. Bir mebus «Amerikan 
yardımına ihtiyacımız yok» diye bağırdı 

A uo"1c!ıd l'ru• 

Tahran 29 - İran parlAmentosu buıün Baıbakın Dr. Mu
saddıka .) eni kabinenın ıktısadl, mali ve sos.) al reformlar pro~· 
nnıını ta~dik etmıık suretıyle gU\'en oyu vermiştir. Oturumda 
69 mebus hulunmıklaydı. B·ınl ardan 68 i hukumet lehinde oy 
Hrmif, ı i çııkım5er kalmı tır. 

Demokratik laf 
Kabzunıll1r bir tara rt ın 

Amme hlımetl gnrü' nr 
H ! dl flr tararı ıı n •la mıh· 
ımllerimlz i ıleğerl c nıllrb or· 
llll'm•~. 

Diinı..4 topl antı da hl r kıh· 
zım ııl hu l,. knnuşu nr. 
Art ık bu mııdafaa karşı. 

unda ne mr~ \"a" ın )uıde 
500 Urla satı ldığından. ne 
de ı;ebıede fütikir olduğun· 
dan ıikl~ et f'd '-mf'ısiniı. 

•.\mmı> hizmeti• ı rı hu: 
boru rlrği l , hr.le onuna bir 1 
de mıhsııllrri ılroğcrl endlr· 
mek lllP.•l' ll'si eklcnlnuı ... 

EC\ 'CT G 0RESİ ' 

Formalite şeklini alan mlızakerelerin bir noktasında Ame
rikaya tariıler vukubulınu~tıır. Muhammet Damavandi adlı bir Neveser Kökdec., 
mebus: 'f 

·ArnPrikan yım!ıınına ihtiyarımız yok. Amerıkan askeri Kore Tugayının 
misyonları hız.P sadece derl olmakla• diye bağırmı§lır. 

Di~er bir mebu da: 
·GıL~ınler. r.ıhnelerl lhımrlır• rieml,.tir. Abl ld 
Bunun Uzerlne bazı mebu lu, ba~larında Şems Çanataba· as ı sayı 1 

1 
dl oldu~u halde şıı sckılde teıa hı.irlerde bulunmu$lardır: Dir Kore mat"ll be teleyen 

"•m•11
' ' " rrm , Yalnız a kert mıs •on mensupları değil, İranda \"azifell bestekAr Ne\"cser Kökdeı'e, Ko· 

Londrı 29 - Avım Kıınıra her Amımkalı ı;:ıtmelıdir.• re Türk sıl~hlı ku.,,'"\etleri komıı-
~ının buzün ötledtl\ sonra yap 1 Bu, nr. Mu~nddıkın 21 temmuzda iktidara ıvdelindenberi tanı Tuğgeneral Namık Arefiç 
tığı toplantıda Mılıye Bakanı lran parlAmentosunda beliren en ciddi Amerıkın ıle~·htarı tarafından liU mektup 1:önderil· 
Rıchard Butler. hı,ılterenın, gösteridır. mistir: 
kar ıla tıtı mail buhranı al.t e 1 Amerıkıın aleyhtarı ı:ô teriler bazı lranlıları Amerikalılar- • ıuhlerem Hanımefendi; 
de bilmek icın, ilhalAtı lııerıtırle la ıkı ı;o yal tema lar yapmak tan tirkütmUs 'e alako) makta· 3 temmuz 1952 tnnhli mektn· 
yeniden ~ 40 ni helinde ke in· dır. n11, bllhas a Am11rlkalılar tarafından tertiplenen bti\'Ük bunuzu aldık. Çok mütehassis ol· 
ti ~ apmak zorunda olduğunu da,•ııtlerde ı:öze çarpmaktadır. Gecenlr;rde bö) le bir da' ete, dum. Tc kkilr ederiı. Besteledi. 
Ö) Jemiştır. t alıye Rakını yal dıplomatik personel dahil, yüz kadar Iranlı da\'Ct edıldığlnde ğiniz Kore mor ını rierhal han· 
nıı milli müdafaa için ~Meklı ancak birkaçı gelmiştır. do ö relmenine ''ıırdlm. Her ak· 
makıne, techizat \e malzeme -----,-----
Uıerlnden ke inli > apılmıyıca fl 1 ·ıı 1 d 1 ( h b k şam han el o bu ~tlıet Jı,stolcrini· 
ğını •cıkıamııtır. l\US ar a ya an um Ur aş ani ~i"~~.f:;;!~~~ıı~:r~~~~~e~~r~~\~~ 

Rutller, bununla beraber ma • 
11 dunı mu n daha Jlaflak cihetle· Hı'dro1'en bombasına Ankaraya ve ferf!fine IAyık olarak bıınrlo-
rl olduğunu, lnı:iltfırenln sıllh nun ahenktar seslerini dlnlrye-
ve maheme imalini ıiıııinlınrle rek aşk ve heyecanla yapaC'ai.\ız. 

tutan muamm bir proje üze Ait bilai istemişler Döndü ac~~~0 2~!~c~ı°~;~:;k kc·{~~r~~ıab:ı: rinde çalıı1ıldığını 'e bu sılAh - ... " 
tarın tnc"ıterenln ıu;keri mütte """ 1111'" r,,,. Eir rnuclrlettenberi eehrimlzdt mm sun r, Kore bir!H\inin ahla· 
fıklerı için imal edılecl'ı:ıni, R Trevlzo (İtnl ·a) 29 - Dlr bulunan C11mhurha~kanı Cem lığını kabul buyurmanızı rica 
Amerikanın şımdiden 2i'i mı iyon lıatvan bılglnı lıalyan atom uz. Bayar, beraberınde Adalet Ba· 1 eder, sevgi 'c selamlarımı ~·ol· 
sterlin ''eya 70 milyon dnlır manı Prof. \:baldo Lo chl'nln kanı Rüknrttin Nasuhıoğlu oldıı- tarım.• 
tutarında malzeme ,.e tecMz t me nl arkada5larındın Marco ğu halde Ankııraya hareket et- Os üncü Kore değiştirme 
ip rlş ettığiı•i ıçıklamıaur. Morı:ıanle bugün gazetecilere mlştir. Hıyar, hugün Ayaş höl- . . ... • .. .d. 

Maliye Bakını dıter memle· \'Cırrilğl bir dl!meçte: f:l'Sinde 2a inci UimPn tarafın· b ırlıgımt% bug un gı ıyor 
kellere de ıılllh utmak icın ·iki Ru idarecisi, hidrojen dan tertip edılr.n tahya \e atış İzmir, 29 (T.II A.) - 'C tinci! 
~orü•meler yapıldığını blldır- bomba ı denemelerine dair biz· Lathikııtında bulunacaktır. Kor,. deı:ı~tirme bırlıClmiıin son 
mittir. dl!n ;itli mahimat satın almaya Bn\'arın önümlildrki h fta için· kafılrslnt ~ôtlırecPk nlın İngiliz 
h an pl!trnJlerhıl de\ h•tl!!f llrm,. utrıctılar• demiştir. rle tckr;ır şehrimize dcineceği bandıralı Amiral !\"cl•on if'mi(i 
komisyonu t.k1'lt1rl Amfi ik a~ a Morgınlt fUnlnrı ilAve etmis· tahmi n edilmektedir. bu ahah limanımıtn gelml,tir. 

• itlet"ek tir: lstanbula gele n lngiliz Grıni, limana girerken hiıtUn 
" • Ru lar bizimle "er· en kı• te d · k t ı dı'ı"u' k Vaein"lnn 29 (A .A ~ - Mil· .. ' w '-nlZ \'e ara \'ası a arı " -

masa ,ııeçtiler. Fık:ıt kendil!!rlne filosu larnaka limanında ll'rini çalmak suretiyle selamla· 
letlerara ı banka ıözcU fi buglın liboraıuarımız hakkındı dnlasan 
\'erdP'i be ·anatta demiştir ki: Ll!Fko~e 29 ( \ .A.) - f tanhııl mı~larclır. 

E' sriylentilerin sııç-mıı oldutunu il ki . o"',,, d r r lhl d Banka dırekt6r vardımcı51 Ro mnnına yapı ı arı rı~ aret ts· t> c rn ııonrn, ... ıı er !ar ıın 
~ füledİk.• " b 1 A b{ df il bert Garnr.r bankanın çalı~ma ırn~ıncla enr.lki sabah şnfokla gelnıış olan ır ı.ın ıı r nıe· 

Pro.f r.o rhi "ecr.n cıımıırte•i h f 1 i b 1 t 
tarzını "Ôrmek ve Amr.rlkan I hMahrr ıırekel eden nı:il z s ne a& anmı:ı ır. 

" gunil tal)•adn hir ilmi deneme· {} k k petrol anayil hpkkında bir rı- Clropatrıı kru\•aıörU ile C'h "aJ. ninriırme ı ı l arın a ııma a-
kır r.dinmtk üıere İran petrol- )i idare ctmişt•r. Bu rll'nem~ raus muhribi clün iece Kıbrıs dar dl'\801 erlccck \c Kor!' ı;a\aş 

ıra ında bir miktar hidrojenin · d 1 b · k r ı bti k teri de\letlıı tırme komısyonu nda ının gUne\ln ek J.arnaka ırlığının ııon a ı rıu )ti me· 
hl'I~ uma tahnllne çalışılmıştır. ı kt ~ekreteri Hüseyin fekki) i A me limnnınn urmı !ardır. racimlc uğur an ca ır. 
Razı Roma gıııctelc ri bu dr.nc ~---

rika) ı ııyarete .ct~vct etmı~tı r. mtı) i na !ederken hir hıdrojıın 
Endonezyodo büyük bir bomba ının imal eıhlıp patlatıl· 

dığını ileri ürmli~ter•c ele hu 
yangın oldu haberler ıliin S;l\'lınma fükıını 

Jakarta 29 (A.P.) - F.ndo· Randolfo I'acciardl tarafından 
nez anın ba~kentinde ı;öriılcn \ alıınJıınmıştır. 
en feci bir yangın pıızartesl ı;ü ı =========:=-.
nü yırım mıl kırt bir ıhayı ıo.nno ki~i evslı kalmı~ ve bir 
tamamen yakmış ,., bı ı arada coruk iılmii~tlir. 

SAYIN ISTANBUL HALKINA 

Gordüğil fazla rağbet ve umumi arzu üzerine . . 
MEDRANO S 1RK1 

18 A4u lo ak~:ımına kadar tcm~ıııerine de\•am edecektir" 

Bu sene ÖZEN FiLMiN 
Jlüyuk rekabetler kar~ı ında blh iik fcclald\rlıklarla Turki· 
H"de !ıÖ terme hnkkını elde elti~ı fllnıleı df'n bazıları 

No. 1 C E N G i Z H A N 
Altın Orrluları \C Scmrrkant Prensesi 

Goldfln Horrle of Gen;;hıs l\lrnn 
BtitUn renkli Orijinal \'C 'l'iirkçe Kopvaları 

DAYİD FARRAR - A~~ RI.\'Tll - MAR\ İN 1'1lLI,Eıt 

No. 2 BARBAROS KARDEŞLER 
Bütün renkli Orijinal ve Tiirkce Konyalaı ı 
JEFF CilA ·num - '\1,\UREF.I\ O'HARA 

No. 3 ŞEHRAZATIN KIZI 

~TUNLAR ~~w~guro@B> 
~RIYET 
~" .. -.......___ 

l "YONl\F. nv, C. RJ.O - RICHAHO UREE ' E 
BUtUn renkli Orijinal ,.e Turkte Kopyaları 

No. 4 GAI P RUHLAR 
CLAUDETTF. COLBF.RT - A flil'i BLYTll 

RMlist bir dram 

\ ali, halka karpuı l emesin! ta n iye etti 

taktN 
ı .. ~•dtr 
~t~ Nadi M 
:'ıtl lllllıt IH!'dı J(raJın 
it ditıı~ hld~ıtırıtmaaıı e ne· 

>o, lıı · ••l•rde11 bahis· 
'lt . 

ı: ııırda 1 
d'ttlc lttııkını~~eyj ele alan

~r ~Udrett ir Polıtıka gü· 
llıı •ııe hlk e tecrubeli ve -

1 

-.. -
.,aa. 

~1 
, re~ııın klın eler ol· 

'l-tr ll r en lemennt edi-
4: a 1 oıııe~:~lekette kötü· 
~_. ~~ !ıyıuıı h ıdalet eşas
~ııtı~ Cllııı~ b •lkı memnun t' ı ası ku lr dt\ !et ıne· 
~ t ~et1btınd;111 •k itin blr L-

-K-•y-anam babım, Vali Btı)in ) e drıliği hunlar! .. 
C 1 t;~f f~fA/&llU T.) 

ı ~Uıı~llıiYece:· uıaklaştırma- do!tlaril ı ](ar~ıla~tıkları U · 
ı bu •ıı ıiııc ı beshellıdir. mın: 
4 t •Utıı 1111 ed de bırkaç de- ._ Gıçm!I olaup. 
aı~t :~llldıy1 r!( 1 

) azdığırnız Diyorlar. 
.:'flı dU •nıerı11 •dır Ahaırı i- Bıze kalırsa asıl C.H.P. ıı. 
~·•Ilı 11Yı lart~" büyük ku- ler Demokrat dostlarına: 
~ b arık •rını hıç ka- Geçmıı ollun. 

No. 5 SöNEN GöZLER 
ARTHUR KES 'EDY - l"f~GGY DOW 

Harbın Ieliketlcri lca rşı ında ruhuIJ bUyi.ıkhiğU 
Feci bir Dram. 

No. 6 ESRARENGiZ ŞATO 
CHARI.ES L AU GJiTON - nonı s KARLOF F 

No. 7 KADIN S 1RR1 
AN'!\ smmf PAN - nF.~NtS O"KF.EI E 

No. 8 iKi AÇIKGöZ BOKSÖR 
BUD ABnOTT - ı.ou COSTP,I, J.O 

Şimdiye kaılar '!ister ilen fılmlerlnin en eğlencelisi 
KAJll\AJIA KRALLı\RI 

No. 9 ÇAKIRCALI MEHMET 
EFENiN DEFiNESi 

Cakırcalı lılmi ile boy ölçU~ecek büyük Türk fılmi 
Türkiye Sineınıacılarını: 
bzen !ilmin bu iş filmlerini elde etmek icln şimdiden 

mıiracaat rdiniz. 

Madam Jl:\'I l'eron'un iililmü habeı l iiıer!ne allı yıın 

Kaymakamlar-·! 
Arasında nakil 
Ve tayinler 
Ankara, 29 - Kaymakamlar 

ıırasında, İç İşleri Bakanlı ınr.a 
batı nakıl \e ta)inler )apılmıı 
ltr. 

Buna srire, l\Jidynt kı)·mııka· 
mı TiaEit Bilgegiiıiln Bodrum 
kaymakamlı ına; Po~or kıymalı:a 
mı Sadullah Verel, T•~klirrll 
kaymakamlı!ına; Dl~ kıın kıym:ı 
k•mı Ahmet Özcan, Kure kllY• 
mnkamlıt ı na; Nusll)'bln kuma· 
kamı İshık F:rgin. Marmaris ka •• 
makamlıi!ına: Hizan :kaymakamı 
f{usret .Budunç, To a kayma· 
kamhğını; To ya ka) mıka mı Sı· 
dl SP.\l'ntan, Susurluk h\mı· 
kamlı~ına; ŞromıHnll 'kaymıkamı 
ÇC'lAl Öır.k, Mihalıççık kavmı· 
k:ımhğına: O•mnneli kavmakamı 
Ferit lhrelntlu Paıarcık k•>•ma 
kamlığı nı: Karlıo\I kaymakamı 
hı tafa Gtın\ıl, Terran ka) mı 
kamlığına: IA!c:e kaymakamı Nı· 
mık Kt'lmal Senliirk, illin~ ıın kıy 
makamlığına; Vlranıeh ir kıyma· 
kamı Ahmtt Ral'i Şenel. Avın· 
cık kı makımlıtına ; IhskalP 
karmakımı Stihe) 1 Makıutden 
dioğlu, Çeıme kavmıliımltjını: 
,4yancık kaymakıımı Sıbııhıttin 
Zaim, Abıma ka ·makamlı mı: 
Surhaniye kaymakamı Tl!l•fik 
({arııdemlr, Ağrı ' 'R1ili ini'! : Ağrı 
vali muu ini C!!mil J'nla\cnv, ili· 
recik kaymakımiıAınıı: Llilebur· 
gaz kavmıkamı ina~i Özrltnol!· 
lu, Niğde Hukuk 1 lrrl miidilrliı· 
üne; ::'ltu~la Hukuk f cleri müdli· 

rU Sadri Artıı~. Sn·as Hulrnk iş· 
1 ri mlıdirrluğiine, Sıirt vali mu· 
I\ ini Baki Ra;arın. İt leleri .Ra 
lca nlığ ı Mahalli lctareler cenel 
mudUrlü:ıl şube' mudUrlUlilne· 
Amas)'ı Hukuk İtleri mtit! Uril 
Şevlııtt lııttlrll . !)ıyırbılur Hu· 
lrnk itleri ınüdtirlUll,lnı : tc 1ıterl 
lııkınlıtı Hukuk lılıri 1"İlııvir· 
liğl Muhaklmıt müdür muıvini 
Ali Çankaya, Mıckı ka~makı1'· 

1 

Tınınmıı ernincllırden Ahmet Dıılrayanıtt, Uç aent 'l\ü•••tl• 
ıurıuae ıciııl•rilatthı• va llaıtnıye 22,MO Uu fır• ceı~ ö4e
m11l111 1 hıet AıllYt Cttl ••hkamt1lnde brar verllaıl,tif. ruıa 
rınıı, kentllıhulıa talı'U tdllea Ahnıet DıJko·•· •iltl 141SUl 
tiölı lıa1111M "'ıhf1ı1•11 1iı11lerllm l1tlr . Bund•ıt ı.,,\I, toft"' 
ırtıln 11tıeıları11dH, Taltıl11 r>iıli ıte, ıtır ,.,. rez,sın• nrphnl· 
ıuı ve düa &dHftllt• ~urıti11 •ıl il mlştlr, l'ulıarıdııkl rt•hndt ~ ~ ı~ ta(ıın ~lıya ıellşlgu. De1T1elıler. 

k 111 •Qrnıeı •tımsıılık id· Mılüm ya C H.P. nln ar~iv 
~ ft rı ~kesı eri ıdj. •Eşıt dıireai yanıp kül olduturı ı l!İ 

dan bah~etmeye ne lıizum 
var? .Muhalefet dlyormuı ld 
zıral kalkınma, bereketli mah 
su! ) ılının nrticesidır. Buna 
karşı 'erilecek cevap yok de
ğıldir. nıtekım Bay Samet de 
zıral kredinin arttığını. trak· 
torlerin toğalclığını anlatmış. 
Bır sUrU rakamlar aruında 
dın u iman hah inin ı;ıl(l~tırıl 
111a~ı çok yersizdir. 

11••••••••••••••••••••••1' Jığır.a; tayin olunmutl1rdır. •ıhk6111 ıorülüyor 

il t ~afların~ tında hır lda- re, artık \t~ıka nıtrinı im· 
ad ~llıete Mısır halkın· kAn kıılmadı. 

• ııı 0 llda Ulıcan bu PO· Bundan ıonrı döneklerin 
rı ~ a e hın doiru~a mrm hepsi pir·I p~k ... ~ 
~ e ~I ne olnı -
unı tıır11 b uııur. l\lı-

0111 lthdtt erabır Orta. AKŞAM 
C Ut e'tıtk b fdın tehllke

b t d litu İı Ufldan bö~ le il"t KO!liUŞMA\' A 
't,~ ilıııtıei(} ırı~nıak \'e ol· ALl~ALIM 
~ lır. 1 l!\Unıkun ola· 

~ 
ltıı ""• '" tı-ı) 

•üt it ··~· .. ~ "•ıııuı, 1•••uu g~Jen. t, •tıı Ylll) tr: 
~~ lf )~~~ttııının tesislerı 
• ~ tı 1 ilin a 

~ çın t§ıv daırest 
~. çoıij <!e111.,'<r~lt-

"tıij Hı !kl'I 

Akeam Partiler ıraıı mıını· 
ka!iadan bahisle dl) or ki: 

Samet Atıotlu Mutlııdı 
zirai kJlkınma h•lçkındı bir 
nutuk soylemfı. dınıi& ki" 
•Vatandı~ların iman vı dın 
hiırriyeLlerine yıllarca ııneır 
takmış insanların buıün Al· 
!ahtan bahsıtmelerı karıısın
da iUIUP ı•tmtk llumıtır .. ,ı 

Evvel1, ura! kalkınma me
,.ıuı ıruuulı dınıten, .. a 

Sanıl(•n, utanda~l:ırın din 
'e iman hUrrlyetlPrine ) ıll:ır
t'a '\11 ulın ıınçir nrdır? E~cr 
bo,le zıncirler var idi)sc bu
gün kıldırılmıc mıdır ve kal
dırılan ııncır (Tıirkr;!' ezandan 
ba•ka) hangisirlir? Sa~ ın fia
medin, geçmiş yıllar iı;lnrle o· 
ruc tutrnı ına , n11maz kılma· 
sına, camiye ~idip dua etme· 
ılne ıcıha hansı kanun engl'l 
oldu• İslamın şartlarından 
alın haccı yasak rttl diye, bu· 
ıünkU iktidarın dın ve iman 
hUrriyetine zincir vurduğuna 
mı inanalım? 

inandığımız şudur kı iyi ko 
nuımının tik ıartı, hele bir 
Ba~bakan )ardımcı•ı ıçın, de
mıpilıten U[e"IT!ektır. 

HOŞ MEMO · 

7r 

Paralar, pqralar ve ıonra dah a paralar, vay, vay, vay 11 
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Olimpiyatlardan son resimler 

..•.•.••.............•.••...•.•• . . . . 
! Olimpiyat gayri ~ . . . . 
~ Resmi dereceler ! . . 
: Jlclsinkl 29 (A.A.) : 
: Dün gccc~·e kadar ynpılan ! 
: müsabakalar neticesinde O· : 
! limpiyada iştil'ak eden muh: i 
: telif takımların gayri re mı : 
: puan ~azJyetleri şöyledir: : 
! Rusya 511. Amerika 425, : 
: Macaristan 200, İsveç 189, : 
: ltalya 109, FınlAndlya 107, : 
: Çeko lovakya 104, İngiltere ! 
: 84, İsviçre 64, Fransa 83, : 
: Avustralya 62. Japonya 54, : 
: lran 42, Jnmalka 39. Tur- ! 
: kiye 38. Danımarka 36, Hol· : 

i ~:ı°cı": 2;~· G~ır~~;ti~rı~~~ ~t i 
: Zıh ır 21. \1.1 turya 19, llln· : 
: di tan 18, nrezllya ıa. : 
! J,uxcmburg 18, Güney Ko- : 
: re 13, YuJ:oslavya 12, Ltib- : 
; nan 11, Yeni ZelAnda 11, ! 
: Polonya 10, Trlnldad 8, Nor· : 
: ~eç 6, Romanya ,.e İspanya : 
! 5 er, Uruguay, VenezilellA i 
: ve Fılipin 4 t:ır, Paklst:ın 3. : 
: Yunanistan, Bulgaristan. : 
! Sıo .. apur ı er puan almış i 
: !ardır. : . . . ................................... 

ediliyor. 

Hasan Bozbey ~ıı<;J:ı 1:uresiyor 

. -
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Tuvaletinizi 
AK I GENERAL ALİ FUAT CEBESOY(/N 

vız ZAN DE ,,,,, 
cazıı:ı ve tahıi •enk • 

lerınden sı1 do ı tı 

ladtı .. dınız Kadın 

ouzelıgınde r u ı u n 

Bu $1!bııple cazıbıı 

arzu eden her 

olmıılıdır' 
VIZ• ZAN • DC: n•n hu ~ 
tentt uygun '"nktcrı ~ 
mevcuttur h V 
oqANG \\ 

6CARLET ~ 
RASPBERRV 
MAGIC REO 

CYCLAMElN 

ROSETTE 
CMERRY 

DİKKAT: Taklidlerlnl alarak aldanmamaları ıçın saym 
mlişterilerimizden üç liralık VİZ • ZAN - DE RUJLARINI 
alırken bunların hususi ambalaj içinde \'e Verem Savaş 
Derneğinin (5) kurusluk bandrolu ile kapatılmış olmasına 
dikkat etmelerini rica ederiz. 

Vakti Olını 

Tosun, yaharaı ak: 
.,\nncciğim gel biraz 
benimle oyn:ı • dedi. 

ı ııe 

Fakat anne i Selma. dalma c\l temizlemek, süpürmekle meş~ul 
du. •Gelemem yanı.ım, hıç v:ıktım yok• dıye ccHıp \erdi. 

anneciğim Alinin ı~rlcsi giın, Selma Alının anne· 
sine, oğlu ile oynamaya nasıl 
'akit bulabildığıni sordu • Ko
cam bir elektrık ılpürgesi al· 
dı. Bu sa~ede çok boş \ıiklım 
kalıyor:. 

nesi kendisilc hep oynııyorl • 
•Ne diyeyim oğlum, her halde 
onun anne inin bendeo daha 

O gece. Selma kocasına dedi Birkaç hafla sonra, 'J'o un so-
ki: • Biliyor musun Tosunla ruyor: •Anneciğim, benıınle 
mesgul olmıya daha çok vakit oynamıya vaktin var mı?• Arı· 
ııyıı·malıyım. Muhakkak bir ne i, •İstediğin zaman oynıya-
lloover elektrik süpürgesi al- biliriz )avrum, llOOVER sa-
m:ılıyız. Ayda 25 lira taks!Ue yesin de artık her şe~ e vaktim 
verlliyormu~.. var.• 

BiR HOOVER ELEKTRİK SÜPÜRGESi almak a~nl zamanda 
fevkalade iktisadidir, zira halı Jarınızın uzun muddet dayan· 
masını temin eder. HOOVER, dovücUlerl saye inde halının 
derinlerine kadar nüfuz eden kum ve toprak tanelerini teınız
ler. JIOOVER yalnız halıları değil, m!işambaları, perdeleri. 
koltukları da temizler. 

Süpürgenin salııma51n1 bayilerde görebilirsiniz. - HOOVER -
AYDA AYDA 

Dünyanın en üstün 
25 elektrik 25 

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

ISTANBUL 

, ............. _. .. ~lmilllmilllRmm--t1'ııı 

1 Türkiye Kızılay Derneği Genel 
Merkezinden : 

1 - HakkAri ilinin \'lik ekO\'a ilçe meı kr.zınde l aplırı 
l:ıcak :?73.203.07 lira keşıf bedrllı sa~lık mcı kczı bınası 
in.ası ka11alı zarf usııliyle eksıllmeyc konulmuştur 

2 - Yapılacak binanın projeleri, fenni 'c hu usi §art 
n:ınıclcrl ve sair lüzumlu cvl'ak dosyası, Aııkaracla Kııılay 
Genel ~fcrkcıınden, İ tanbulıJa Kızılay satış deposu müdUr
tüğunden, Van ve Jl:ıkkiıri Kızılay ~ubelcrinılcn la.- lıra 
kar~ılığında alınabilir. 

:t - Eksiltmeye giı chilınek için aranan §artları haiz 
isteklilt:ırln usulüne ı;örc 12.000 liralık geçici teminat ver
meleri ve en az 120.000 lıralık benzeri resmi bir in§aatı 
'lluvaCCakiyctlc yapmış olmaları şarttır. 

( - Eksiltme 23 Ağustos Hl52 pazartesi gunU saat 15 de 
\ nkarada Kızılay Genel l\terkezinde yapılacaktır. 

5 - Kapalı teklif zar!ları eksiltmenin yapılacağı gün 
'!aat 14 e kadar kabul edilır Postada \Akl olacak gecıkme 
!erden mes'uliyet kabul edılmez . 

6 - Kızılav iha!Pvı vaoırı ~anmıınıakta serbe~ttlr. 
........... iıiEliiiııiliıiiıimıııiiiiiiiiiiiiiiiıiı~iıiil:Daı1D1~ 

~~~~~ -------
1 

1 

1 
istanbul'un mutlaka işgal edileceği, Meclisi Meb'us~~ 
ya kapatıl~~ağı ~~y~hut Pa~işah. ile. t ... ar~ftarlarınlf1 ~o· 
haline getlnlecegı, lstanbul dakı mıllı lıderlerle buO 

müzahir olanlann tevkif edilecekleri anlaşılmıştı. 
- 150 -

Yemekleri birkaç dakikada pişiren sihirli b ir ten· 

c.ereye ı.ahip olmak, her ev kadınının arzusudur. 

Sağlamlığı ve kullanı~ kolaylığı bakımından, emsa

linden kat kat üstün olan "PRESTİGE,, otomatik ten· 

cereleri, hem zamandan, hem yakacaktan azami 

tasarrufu temin eden tencerelerdir. 

Muhtelif "PRESTIGE .. modellerı ara!>ından ihtiyacı· 

nıza uygun olanı şcıçiniı: ••. "PRESTİGE,, otomatik 

tencereleri ite lezzetli yemekler Pİ$İrmenin ne 

kadar zbvkli olduğunu göreceksiniz.. 
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11Caı.ra111anlar ·geldiler 
ft~ kotrası urun Te tr.b1lkelerle dolu bir ıeyahıtt ınuvaf· 
te~tr tttıe hltlrerek diin llmınımıu ıeldl: lı:otra ve irin· 
cta te )iik tetııhfirnlla ka11ılandılar. Herkes lı:ahrımınlırı 

lonutd,n: 
' lloı 1 bedi g, dinil, ura grldlnh:! 

ı.ıtı(k Ok 1 \'el knhrıııııaıılara ... Kıitiik bir ff'knr. il!! lı:ocı Al· 
llt dtııl ,, l•rıuımnu a~ma~a muvaffak olanlara hundan bııtka 
bir ka:~~" JUi am kotra ının ltlnılr.ldlerin her biri hıkikıtrn 
lltlere ınınııı,. ller tlırlü fehlikf') 1 ıoıe alarak lnsınlıırın 
~lr, ~Uktedir oldıılılarını sı:ô termek kahramanlık ddll de 

Pek kQ li~cl.id r;por mu\'Dffakı)etlcrl bunun yıınında kürlilı, 
"'~ " kalır • 

•(\11 
~ t ~anı. kotra ı ile Atı ntlgl • anlar fırtınalarla IUJ'lll•ı· 
«11a;1 ~1 likell Ufinler geçirdiler. Tehltlcrl boruldutu lcln 
Ne ııı e •Ukalan k ~tldı. Fıkıt hl~blr ıe ·den ·ılmadılar. 
(eJerı!:n rtitglrlıır, ne kııdunnuı dalgalar onlınn aıim "' lra· 
derllıı ıaraanıadı, büyük melanetle ) ollanna, ,·aıifelerlne 

"llller. 
•ltiiy 

lı111ı1 b anı. dan haber alamadığımıı altı ı:lin tok ilıüldllk. 
hııı.r diz d!'AIJ, kotrada huhınanlarlı hlc müna l'beti olma· 
leııtadıy,: ebdl5eU ıriınlrr ı;cclrdiler. Matbaanın teldonlın mu· 

- il ,la!,dl, ınutcmıdl en: 
8or ilanı kotrasınılan habt.r aldınıı mı'! 

'liıı th:sıı 11.e 1 artıla•tık. nu bil ilk ılfıka gtri ilen teı:;bhU· 
llıly0, ntnıIHtını herkesin hahLI) le takdir ettijlnl ıoıter· 

tııu? 

ICUrUk b la tıkan . lr htra ile eni dun) adan eııki dün •l• do!ru o· 
liııt ili hır B\Uç nılm \e metanet sahibi insan nlba ·et eme· 
ftıı bU ~•ffık oldu, bütün ıü~luklerl enerek hedefine eritti. 
dfr. ·iu k hazarı denbdlık tarlhlmlıde miihlm bir merhale· 
~: nııı. ln hi~bir ıe) den yılma)·an kahrımın )'Okulan· 

- il 

Kore' den döneGek 
Erlerin ıdlın 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Fazilet salgını · 
Mıs1r' da bir niyabet meclisi teşkili 

için müzakereler yapıhyor 
~""'•"' ~/avı CBıeı ı . ddr) mesine yardım etmiGtır. 7 aylık CRaşı 1. elde) 

Ankara, 29 - Xore'dl'n d!Sne. neral, Mmr Devlet Şiıruının Kral Fuat 11. de bevazlar gıyın. darın salta"ntınn nihayet \eril· 
cek nlın erlerin llstt~inln deva. baskanı Sültyman Hııhz Bey i· miş hir dııdının kurağındıı çata· mtş "' bu. ~' 'ekarlı ''" ltlda~li 
mıdır: le iki lllt kOOUŞmUŞfUr. naya bindirtlnıiştir, }•aruk'&, bun bir ha\·I Jl;'lndP. C'l'IT~an etmlŞ• 

Yakup Yıldırım, Hıelm ş .. ntıı· Daha sonra General, \'alt gr.. elan P.nclki lz(llvacınclnn dot!ma 1 tir. fı~ır dP\ll't aılamlarının C'n 
nalı, Bayram Tomb•k. Mustafa nr.l ıır.krcteri J<'ııat Sr.raccclclin ii~ kızı \e yanm cliizinc kadar tf'niihrlllerinılrn, rn ıtiirii ile· 
Te1ran, Hakkı Keskin, OrhAn Paşanın ziyaretini kabul elmiş· u~ak \'C hıçmctçi rclak:ıt rtmek. rinılC'n, rn tok~Ö71iilrrinılı-n lıiri 
Erol, Adnın Kuşof!u, .Mustafa tir. t;dir. Faruk ;>atlan :ı)rılmadan ıli)r tanınan ,\il '.'\fahir J>a ~anı n 
Ündoltın. Raşit Tilrkglll, N'cc· Bıı toplnnlıcl:ın evvel Nahas cvvrl hütlln f:l'mi nılirettchatı· inkılıiJl hareketinin ha ınrlıı hıı· 
ml'!tlin Yr)kı!n, Osman Yıldırım Pıı,a •niyabet Adi hir iş clcl! il· nın trkcr teker ellerini sıkmış lunması, laıilf'l salgı nının l\f•,ı· 
Halim Ölmez. Haydar Kurt. Re: dir ve anoyaso ışığında tetkik tır. rı ıla ha) ırlı hir sl'kilılr sarılııu· 
şnt Doğan, s. Zeki Salı, Musa edilmrk icap r.ılcr• dıımiştir. r;ınık tııhtınrlan a) rılarağını n111 hir ıılHmrliılir. l'\r.riıl Pa a 
Kete, Osman Aklaş, Tah in Şr.n. \'art, ;>nkın bir istikbalde ye· hrş f'nl! l'V\l'I anlamı rnı Ali tnhir Pa a il" illlfıık et. 
hlrk, Cemil Romk, Sıtkı Samet, niden toplantılnr ynpacal!ını \e Ral a)ı seyahatındc bir !tal· il, Ali lııhir l'ıı a mı l\'rdıl l'ıı . 
Necip Urgan, AH Kaptan, Ali ond.o~ onra kararını iUn ede· yan kumarhnnccınl ztl aretl ı;ı. an rçrrrk lıhumlu 'f'I hı ırlı 
Bayram. Yozgat \'ahdet tin, KA· eet!nı açıkla,mı;~lır. raqında Fanık allecinln cııltana· hir inkılahın İı'ra u ıluı dh" 
mil Bnınak, Ahml.'t Usta, Ahmrt <.rcne.ral Nerıp keza, MlicJU. tının son bulac. ğını tahmin el· kullandı. bunıı henıb bilmho· 
Ko<'alas. Hılıl Tombul, Mu

5
taro man Karde !erin. • B~ş Kıln U· tiğıni açıklnmı~tır. ruz. Fakat bııı;unkü mın18rı Mı · 

Gelci, Sami Dağtrkin, Sabri Kı· zıı, Ha~an el - Hudeyıb Bey ile Anlatıldığınn göre, Krııl Fıı· ~ır hr!!Ahına hl'rhılde lımlt ' 'eri· 
rabacıık. Duran Etyemez. L<ıtri de ız.lirU mü ıu_r. . ruk, ·beş ~"ne ııonrn kaç kral ddlr. Ali fahlr 1'11 ı ı;ihi adun· 
Seıl!niş. Ali Albııvrak, lliısr\ln lu~ıuman Kardeşlr~ •muba· kalacnk hilıyor mııımnuz?• de· lar, l\lmrın rnııklıfıi,.rıtına hl· 
Ac .. ar, A_ ıı Akyill, N"nııt Bıı. yknn, rd~ıkr·. harckctı. dcsteklıycr.ekler· mlş \'P. gUlcrr.k illı\'e ctmlştır. kim kıılır ifrat hınrkP.11 .. rinl iin· 

l 
1 

c Reş! KUıt orunlıırındakı rlört lrr \f'I muhim bir inflkııl ıltınl· 
Hu~eyın Ata oy, Ha an Özol!ltı, Kahire polisinin mıirliırU \'e kral ile ingiltere kralı!• nin sıılcrnrılı hir 5Pkiltfe lnkl • · l l\ıf Ali füıt~ım. na~ıın Al~ınkulnç. SRlı glinil tevkif P.ı!ilmiş olan lnglltcrP. hn~·ıi k C'ltisi Başka· fıııı ıniımkün kıl11rl11raa: ~1t~ır 

Hııkkı Tıımrlan , Nurettın Onay, c· l Ah t T ı•t b ·· ' · ı · ı 1 · ·ı ı ı · 1 hl 1 1 l 11 11 Ali Yılmaz, NermP.lt in Er hav, .enera mr. .n .. ugun er ..an a gnrııı u mı e ı , ~·en r 11 ,. , e I! '" • 

Zülfık K Atıcı 11 h S ·1 bcst hırakılmısııı. Kahire 2!l (A.A.) Vafl par· lrtlr.rin tnrltılııgunrlıı er ıhıhl· 
Abıi ıır h nşan, 11 a r.nn 'a p!lli, 21) (A.P.) - Saltanııt tisi hn<kanı e~ki Bıı3hakanlnr· ll'rek H! k"'nıil le; ıll'rtlf'rlntı muı· 
'f h urr: ~~~ ~c11[• M~~ kKılıı;. ılcnınıle ma allardaki kralların dan ıu~tafa Na)rns Pıı şa ile İn· t>rt ı:arl'ltr bııtıbilr.rrl.tlr. 
s~.:e Al ,şı ~ıık:s :k 1 rRm:_n. ha~·atını tırdliğıı Stiylenen Fa· "İllere bliylik .elçlı;i Sir Halpl~ Amf'tika \'e J\tı ırdı glİlf!l l'ml· 

Jl, u ı:ı n, cc_ P rıık bu akşam Napolide yatın. Stevr.n on, bugün Rnşbaken Alı 
Utar. En\•cr Çakmıık, Oı;man ~.a· dan inip menfa hayatını sürece· .Mahir Pa a ile gôrUsıııU \C'rdır. rell!ti b"!1r"n ılıın)ı öleli· 
nkurt. ismet F.r~~lu. Cc!1'aı. Oı· ~i ilk yabanrı topra~n bnstı~ı 13 Tliğer tnraftan rap Birlığı 6Ünıle bir farılet sa l~ınından İn· 
ıngc, Recep Tekın, Hamıt Kurt h' d b ··zı . d g"nr.l "Ckrctcr; \bdıırrehman ı:ııtr.rtı ',. Frıınsanın nulplf'rirıl 

il . • • man ır en ıre ı:o erın rn yaş. " " ~ 1 i k ı çü kil M. A Gl'zgın, Hayati Keser, 11 h 1 it ht d d r.ıam Pa ;ı da G"neral Necıp a m11 ını gon ıt co ster. n 
lehmr.t Yalınkııva. Ali Erdo~an ar 

0t~anmılş ır1•1 b 1t ımU a t du. lJP. "Öru"ı;mü•tür bugün hür dun,ay1 tehdit tden 
• . . ' rıın )n ın m ırc c a ı ı: ''er c e "' • v • h lk • hl ı IA Juı;tııfıı Adalı, Galıp !'evı::ı. Mr.h C t 1 p k' A 1 Kral ı n Aıneril.A'a gltır.ulnıle bışlıra tl' 1 r., nıa }et ma um 

mrt Topal, Emin U~ur, Ali Kıır· sa t ~ ~uş, a~u \ u,...:r 1 ':! 1ş mahrnr ı::orıılmıl\~r olan \il 1.ararluı lıf'1111hı katıbn 
tepe, Tahir ı-:rdo~nn, İhrahlm \de a ya,. ar uç 1\elrc ep ısr ad,:ıı: Va•in"lon '>() ( ~ \) _ n1c:. Jmıl Mo knr rmprr~albml ddil· 

!•tlrak edcriı · . an· • ıı a ın ısır ve u an " .. ~ • · · " · 1 ıak 1 .. • Do~an. bzet numan, HlıSl'\ln L" 1 'L• k ç k . d' işleri nakanlı 1 bııı;ın sözcu iı itır. 5ıJ ... "'· nr tan}I '" 
E • r h. Tı'I L• Oh ~· h "r:ıı ..-ııru. o jafasın. l\el . F' il .. h ti 

l>ı 0!ı:eldinlı, ııafa ı;eldlnlı! 
>tıılere biz de bıltün kalblmlıle 

'-....., 
nıı a sın nlllU, r an .nara, Sa nhettln b 11 1 d • Linl·oıın While bu;.:ıin gazr.tecı· ı ran ıı r.ınııeQa un•nın or •· 

Ö E L" d "I B k' :ı,.ırınış ar ır. . ı ıl ı ı ıt . 
-~--------------------I zcan, m·r.r na toı.; u, r ır • . . Jere verdiğı beyanatta, abık ma )O tın a oma arırı ıı '' )er 

'Riniri, RU~lü Akda~. Ahmrt 7.or- Sa~ık Kr~I 1 .mılyon 400 hın Kral Farııl.. 'un J\mcrika\a ı;:r.le· yrr l111'~·ılana getlrıliklrri bulınılı 
Kabzı'ma 1 lar s 1k1nt1 daym iŞ lu, Ramiz Şarlar, Ticklr \'ıırep, ı;tcrlın sarfıl.e hırkııç ay . l.'V\'~I ce!!ine rlair ortacla hcrhanı:i bır \'e rntrik;ılı h;ı\ 1 flp lHn•lıo\'lnln 

İsml!t Akhahıı, Yakııp Yılmıı7, ilah arla yr.nı ~ıı~tan tamır etıı· emare olmadığını, kr~lın viıc Is 1 kıınrlııklAmı harrketlul fı;ln mil· 
1~k ııera... ('8151 t lndde) bukl blı gaıetelerdl!n yardım Öml!r T>umlupınıır, trran 'l'r.mel· rıp dona~tııtı •hl l\lahrıısan ~·ııtı. IPmemls bıılıındıı~unu söylrmıs 1 

l!ait hir zemin huırlıımılarındı· 
~C•k be#,,lend,,H de aksedı:ır. bekliyoruz:. Buı:llne kıdıı.r kıh· öz. Ekrf'm Tiulııt, Adrm Tüll'k, nı Napolıde bırakmış ve turıstlP. re , hiikünıcl kral Farıık'ıın A· dır. 
~lerıııİ.ll edıye murakıplarının zımal sınıfı hıç bir zaman bu l\lu~tafa Sabahçı, Hasan Tüzlin· rr. mııhsıı5 kilçlik bl.r çatana Jle 1 mr.rikaya ı::elml'~inde herhıını:i 1 Fullet 111lgınının hlılm lr 
' ·~. qbııeınb)j olmaları IAz.ımdır. kadar kontrol ve baskı altındı er, Irilstyln Sa\'a5, Hamıll 'rıjtııa· Cap .. I ada ına ı:cçmıştır. Faruk: hlr fekllıle ınahıur görmemek· ııh ast hayatım111 tam hlr ıekllıle 
""! 11 a.Uerın gaye ı mil • tutulmnmı~tır. 'aş. leh met Gül, Salih Ak hı) ık. ıın A\'rupndakl scynhat accnll'SI tr.dir• dr.mlştir. niıfıır. elmesi ıle, gr.rl'k kendi h•· 
~k r i•lının değer nl arttır· Dünyanın hit bir yerinde ar· Arıl Te-miz, l\fu~ıı Erkılıç. İbra· sabık hlıkümdarın bir hnCta ada. Kral Faruk'ıın Jıliliin re1aletlrrıle ııııbımıta 'r, gerek dllnn ht.sabı· 
~lkıp ~rı ele~ Hnin acemi mil mut \'e domates mürakabeye lhiın Atıcı, tüslim İnan :r.hısın. da kalaca~ını \'C ondan sonra ıtahll ur na ı;ok ıırıu l'ılilccek hlr ee)dlr. 
"nt alt fıatıarda nbım rol tAbi değıldır. Serbest rekabet fR Ergin. Manuk Kircç;nı , Ka· uçakla Romadıı.n Dirlr ik Ameri· J\nhirr, w (A.A.) - J'esmi Ç'ilnkfi hür ıliln)a ilPmlnıle hhe 
t t uıak~n le mUr k beden hAkım olmalıdır. Buglln HAide lender Çr.lik. Osman Gökdumıın, kaya ~ıtnırslnın mı11tcmcl ol- makamların lıııglin hıldırdıklrri· dil~rn mühim ulifeler \•ardır. 
~ tı ttr b r. demlgierdir. 30 • 230 kuruş aruında ıı tılan Kadir Yalınknya, Abdlilkadir duğıınu bylr.mlştir. Bıldirildiği· ne göre, orduda vııkua gelen TN·ruhe ıunu göstt.rmlıtlr ki it" 
t i ır: tr kabzımal da Döyle cins, cıns armut vardır. Herkes Ba) raktıır, Adil Odahıı ı, Ömer ne• Göre J.'aruk'un yat ile berıı. \'C tahtından fl'ugatlne mal \e hııyııtımnıla 1 tlkrarlı Ye ıdlım 
.... t. kesesine UH:Un olandan alır Kan, GAiip Özvıı\'u:r:. Ali Kaynar, berinde grtirdil!I 200 parça r.ş. başlıca Amil olan rr.za)etlr.rdc hlr faıilf'l trmrll kunılmıdıkrı 

te)' ~azı yer. Mutlaka in~anın ıkte ar· Ali Ka\·ak, Hü~eyin Özkan, Yu- 'a \ 'C ~andığı •Vukanla. TTa.ns. mııhl(ı Kral Jo'nrıık'un ~ah en dah· ,.r. milli mi' t.lclrrdr. milli 1 hir· 
le~ llbdUın1y~~~~ec~~'ı!'z1m~\\:~~~ mudu yemesi icap etmez ya.. sur l\ıran. Rıfat Çevik. n . Ali atlantiğinc nakil itin tertibat a· li huhınmııktadır. Jigini mumkıin kılacak hir ze. 
<a• e la Bundan sonra blr kabzimal Vcs, l\adri Yazıcı. er.mal Yike, lınmaktadır. nVulcania» 3 A~ııs· Bu heynnatı ' 'crrn, ı~railr kıır· min hımrl:ınm:ıılıkça, hariri Eİ· 
f~, lıtıb aı zmaktadırlar. Bun· da: Nurrttin Bıırut. Yahya Güçycl· l!l ta Napolldrn hareket edecek ~ı girl~ılC'n l'ili~tin rnııharehclr.· v.~e!IP. ~·ııpılarıık '" yııırl11k bıım· 
~,,, • Petake dmıntakalarındaki • Knbzimallık bir llrarl mes· mez, F.yUp Yıldız. Ahnırl Çavu•,. tir. ri sıralnrınria yükcek riithrli 13 lrlf'r hilc netirıı 11, trıslr~ll n 
n .\I f•rkı n e fıaller arasın· • 
•r • n ı. lek olmakla bC'raber nynı 1.aman· O man ('ohan, Ahmet Bf'kret. •El '.tahrusae nın sUvarisl, sa· su hay. nıemur 'P. t\ırt·nı ın ihtllflı; önıiir~llı kıılmağa mııhk(ımıhır. 
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20 inci aenn en bllyOk \'adı ıporun kütle halinde yır. 
yılm~sıdır. Bunu rıa.z.an itibara ılın lıvıçre aaatçılığı 
bay ve bayan &porru gençlıfın Jcaralrtenne uyan hu· 
ıual hır Hat yaratmıetır. 

:ıt ~ ıdıklktJr \ 'e 1/1000 mUlmetreye ka. 
dar ayarlınabılır. 

* TlCHN~ ıntımr.nyetik \'! Htlamd.ır.' 

• ~ ucuz ,.e nkabetrılıdlr. 
• 
PERAKEllııl>E SATIŞ nATLAl)I: 

Erke.le kol ıı.utt, t"Jlk, ufak tıanl.) tll T.L. 48.-
Erk"k kol watt, celık. or1.tdıın unJ U T.L. 60.-
f~rkek k~t u.ati. kaplama., ufak &.a..nJ.)ell T.L. 6~.-
Erkek kol uıti. kaplam:ı, ortadan nl3ell T.I .. 6 .-
Kadın kol t.Utf, Ç"lik, mlL'ltatiJ T.L. 6Z.
Kadın kol &uti, knıılama, )'\l\arlak, orta-

dan unl~eli T.I .. 69.-
Kadın kol nati, kaplama, muttatil T.L. 78.-
Cep aa.ati, fantaıJ T.L. 4S.-

TOPI'AN SATIŞ l F.f\t: 

O~IEGA ,., TI~SOT Saat Depo8u 

bta.nbul, Bahtekapı, Kutlu Han, Kat 2 
~hiıfüı !~~lü~·~~.~~~zl~~~ da bir amme hi~meti~ir kde

1
. Biz ıın~nu Kırış, F.krem Cıın. Siilcy- ı hık Kral yattan ayrılır ayrılmaz yııptıklarl lrldıa~ı tahkikatını Ahmet Emin YALMAN 

il
~ lıu sahııdnn tekılıp gıtsc fthın mıın Rozkurt, Hıdır Akııltın, Sıı· ı Mmr Kralı rlonRnmasına ait hu lcl:ırc relen r.ski ha~•a\"lı Meh· • 

bul eehrinln hali haraptır. Her at F.mlOk. Ahmet Akan. llüsc\İn ı:rnıiyi tskendr.rlyeye grri ı:r.tir. m••t A7mi Ticyriir. lzmı'r Bayındırlık Kom'ısyonundan 
L s .& Tilrk vatandıs gıbl Tıirlt kabıi· Umııl lhi•r.vin Pehlivan Sal~ıııı ııııık hıısıısunda t.nıir alıiıl!ını Mrhmct Aıml Bry, bugllnkıi Bir askeri heyetimiz 
'it. ft ı-. malının da mahsulierimi1fo de Sclım'. MPmduh Acıır. sn·li:n fü. ~ylomlşllr. G!.'nıi ~·akıt almakla· Anaya•ıı hiıkumlerfnr ııöre. Kral fımlr Liman Bölge Müdürlutü binası 3 Onciı kısım in aatı 
~ın 29.'7.lOSZ rıatıan ğerlendırılmesındc rolü vardır. "r~ıın Sıtkı Ta kın, H:ıkkı nal!· dır. Şafaktıı fskr.ndcriyeye hare- Fanık'ıın ~ahcrn muhııkcme edl· M I'' 'd k "teAiutı işleri 49943 lira 5 kuru6 ke if bedell Uıerınden 30.7. 

Bize yapılan yer&ıı muamelelr.r ılr\1rcn, İl7Ptlln Rinr.öl, Mustaf;ı kr.t etmesi bcklrnılmrkll'dir. lcmlycceğinl ı;n\•lrmıstır. napo 1 ye gı ece 952 tarihinden ltlb1ren on beş gUn müddetle kapalı ıarf usulü 
~ !•, ıı .. ,.ı., ... ,.,.., elen hızar olu~onı~. Bır uman· Özbek, Kemııl GUlcrkaptıın, Fık· l •El Mohrucn. nın sııba~larına gö )lahkeml!!Pr iklnrl fo'ııet adını 1 <Bısı ı . elde) Jle ek lltmeye konmuştur. 
la ~-'t 100 ~o 'T9t lıır ticaret ofı ı blıım yaptığımız rl Karnca, Yncar Ağan , J,fıtrl Al·ı re Faruk İskenneri)edrn I\npoH lıııldim Hrhorlar He temaslarda bulunacaktır. Or F..kslltme ve ihalesi 19 8 952 salı giinil saat 11 de İzmir Bı}tn· 
1~ Pr,,111 uo so 2so ao ı.ı ~.apmağn kalktı. Ağıına yUzü tan. o~man Öksliz. C'emal Birer. y kadar bariz bir sıkıntı ''e ke· Rutün Mısır meh~rmelerl dUn l MuzaUer Göltsenlnln bu dırlık MildilrlU~ünde toplanacak komisyonumuzca icra kılına. 

1.1:,1 lra.
11 

•" •.n ne .bulaştırdı. Turnn Ertugnıl, Adnan Kırma· der ır;ınde ~ryahat etrni~tir. dC'n itibarrn Kral Ikinrl A~mr\ ene~\. bir harta kadar dl!\·am caktır. 1
" ı. "H - "H Kab7Jmal pıUstab$Ulı:ı mAh5u- r.a, rehmet Şahin, JJıi e~ in $!.'n· Sn bık Krnl 'e maf.y!.'tini JNa, f<lıat ııdına hiıküm \'ermeğe ba~ s~ya ~t: Geçici te~natı 3746 liradır. 

~c rı:,:• "-•n "oı "oa lilnil satışa arzeden hır ın~an· er, Yu ııC Yel?inı;o'" Mehmet fo. ııolidrn Cııpriye küçük turist ça· l am.ışlardır. 1 e ~~Cer ~·araftan, Amerikan Mllll Keşıf "e eksiltme e\-rakı İzmir Ba)ındırlık :MUdllrlU Unde 
t ltı '18 ee 'o ta.es 'o dır. Perakende fıatla~ın yllkse~ ba\', Ali AkFoy, Hasnn Girişkrn, tıınalarından «Llnn» gntürmli~- "'ı. eni parnlar basılmasına ka· Savunma Ilakan Yardımct't Ba. görtileblllr. 

~~, ıı,,~k, "'-•• ı H "' olusunda gazetelerın )azdı~ı gıbı Ali Kayış, Fahri Tozlu, ~ıuct:ıfıı tur. Fııruk 3 dfrzlnr kadar.ll!l~iık rar.'e~llmlştlr. • yan Anna Roscnberg ile General İ&tl'klllerfn bu tein teknik önemind bir igl iyi bir gurette 
1 O. c,k .. tjj 1.111 - l .nı kabzlmalın rotu yoktur. Fakat Kıırapınar. Kemal Kapar. Mrh· ,·aliz, el çantası ve kllçllk, ağır "'ı. cnı p~rıılnr. lıt<'rlne J\rnlın Çollins, 

22 
Ağustosta uçakla ıeh haşardıtını \'eya idare '"' denetlediğini !&bata ) arar belgele.rlyle 

'' t ••o ru ı u ı oo .ab7ımallarR itimat kalmıımıs· m!'t Çııkırkıırt, Ali 1.bkclin Malı. r;elık kutuların ıEI :\lahrusaı dan rccnıl yerıne mılll bir resım ha· ı rım'ıze nnlm'ı~ ol~raklardır. Dil. hırlıkte ıhale gününden en az .tatil ııUnl r1 hariç• Uç ılln once 
tır. Ne yazık ki hu ltlmetınzlık . •· • .... ~ " · k ·ı i · b 1 k ı · ·ı 0 

., .1 . bil • yet t· mut Çohıın. Auz Oıoğlıı , ::\rııstnfıı Unova nakline şııh•ı>n nezaret sılıırnktır. lı n k \':ırJımcısı Ravaıı il Makamına hış,·uranlı: bu işin e sı tmes ne ıme ı me çın ı 
, lll>t;ı.ı 1 ti aresıne e sıra e \fıını:ıırcı, ŞlikrU Çr)P.hi, .Mııstnfıı etmiştir • .ı~ı Mahrıısa• nın mli· Hakıınlıtr Kıırulıı eski Kral Aaş~n R 1 ıınh ••

1 
m"'mlek· .. 1·1 

helge komsiyonıındıın Al~cakları )'elcrlık belgelerini, inşaat \ 't 
• , F '' TARVtı,AT m § r , ı. . 1 11 "nna o•en erg n ~ ~ · 

t~,. Alzı.t r•nvtı.ı..... B • IA HAl ld 1 tııhmil tah· Gt'rrk, Ali Rıza Çetiner, ?ılrhmrt rl'l1r.halt hu kllç!lk çelik kııtular Faruk 1111 clo);ıım ı:hnıı o an 1 et k r imahfıllerde a· tedsatın ıle\'amı miıddetınce iş ha5ındı bir muhendis bulundur&· 
• ~ ...,... I' 1 l 1 t 
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Pisin Bımın AkcorR, Hu eyin Drmirri, Ali dıı ıniicc\•hr.rat hıılıınduğunu 1ah şuhat ve taht;ı çıkı~ gtlnu nlRn m!ze ~e 1İ ası c k 1 ı r cağını helirtir noterce dUzenlenmıe taahhutnıme&ınl, teminatla· 
t,,,. tra 'o::ı ı u oo b1u'ıeon1 !urnn bı~~!hmll ,.e 'tahll"e Yılmaı. Salih Kıırt;. ).~c. brcn.Glil· min etmc.ktcdir. l':s~i Kral, UzP.· fi ma\'ı~ 11.;i mılli baHıım ıunli· 11 ~ ·~r •nt' "···· ır ' t rıtıı ve 1!15:? mali yılı Ticaret \cya Sanayi Odası bel1relerini muh la,ı ! 11 

1'111!1. 2·T "' ~ b k "I o o t k 'ı r ı d b bl t h J nan nlin fl'shine· dair bir. kararname Anna Ro·enberg, Amerikan aske te\'İ kapalı zarflarını eksıltme sa tinden en aı bir saat e\'\'eline lt,1 ..,,ııı ~ha 1 
22 .so işi devam ediyor. HAi idareci ile en Oı; u. ~man z ur • usu r n e <'J r ayyor u u . k kt ri malz"nıe~tnln nerelere 'erllece 

2141 bı:ı',' ,,.
011 11 22 10 kabzlmallar mU8terek hır komi· nındın, Rnl'lıızıın Yıldır. A1iz no. Kraliçıı Nerimanın talanaya hın· cı anıra ır. ği husııunda söı llhlbl bir ~ah kadar komısyonıımuz baskınlığına makbuz mukabılınde tcslım 

22.'o te halinde çalışsalar daha \'e· ğıınyıldıı, Hikmet Taspınat, M. 
51 

r tır. Bu 1 hHI-. \nna Ro eylem .. ıeri ilAn olunur . 
• ıı ~.;:ı~ III 22,00 rimll neticeler elde edlllr. Sunu F.'.mln Şahi~. tsm.ail Ağa. Ali Rıra Ankara Savcısı, Helsinki' den ıenberg'in doğrudan doğruya Postada vAki ~edkmeler kabul dilmez. (11962)_ 

lı 4u" II 22 .s da gÖ\ llyevlm ki Hllln muhtıır Ça~lar. Alı Halı! Çob:ın , Sadııl· mı:ımlr.kelimlze Eell~lle Tilrklyf ~~~ Z A Y l 
lı ,,,, 11 

22 u bir idareye kav~eması gerek lah Arıııılı , Mu•tafa Çatal, İbra· UI d ' ıcin Amerıkan bUtceslndcn ayrı· ı -' ' 
t ,,, 4,ı,, ı: 22 60 mllstahcil, gerekse milstehllkl.n ~ı~I G1kıdnj!, \' l\hf'cthcm~t. DeHnışık, « US» yang mm a ilk kafile lan para karşılığından daha (Rz. da~r!;~~: :ı~::um m::;;~~l~~~: 
ı1r rı, ~ 22 eo faydasını uğlıyacaktır.• damıf 1 

! an, a 1 0 u, nsnn d ta vrrıllp verilmemesi hususun. " ~ 
2 ı .. ,,ı ! le :ııı 'o tir. IDemlr. Ya5ar .Mele: :Hıanr~I Kc· Kası't olma ığını B " ı· da kat'i bir nctıce~e 'aracatı \'e 30 Temmtı! 1952 - Çaraımba yet cüıdan mı ka~bettim. Yeni· 

% ' 11 
II 105'0 MUtealdben di#er il) rler de tl'n, Etrm Madencı, smaıl Be· ugun ge ıyor hiıkümP c bir ppor \ercreğl tah· ts rANRllL &ini ttkaraca#ımd n e3kisinin 

~ ... ~ konu~arak hepsi bele(lıyE'll, lktı lıktav, Kemal Karagöz. bmall Oh~ı l . f'lde) d 1 kt ilir 12 sı .Acı, ... ıırcnım, u oo Ha· hUkmU olmadığı ilAn olunur 
~l ~ 1 sat mUdUrlütUnU. HU idaresini \'ağrı. Hurelt Giıkçe,.. MuzAffer Söyledi Amerikalı hakemi \'. n. rar· mı~:na ;~se~bc;g ,.!! General lıtrltr, 19 15 rtad!'O uloıı orkutruı "• n kıtı 1932 doğumlu 
\: l\ııı, l 1l 10' ~o ve milrakıpları baştan ıışağı ten- Tiirkem, Sabri Acı, Omer Ray. rell'e ı;alıiıran ıkı Unıguaylı Collins, eelırlmbde dtlrt gUn ka. \:ftnurl ıs•~ e .. rn'ar (Pil u u Dıu Avıe "lcdan Oltaç 
\:~ It 10' 70 kld etmleler, iktısat müdilrlUtU rııktıır, Ali Ak~ıılut, fılııım l Er· Bu.ruıı .ıru~ 1Mrfm{:J,.. oyuncuyu bunrlan sonraki larak, bıı arada Milli Sarunma mtiıltı (J>l l u ao Turktit•r ... OTUn 
ıı ~.11 ' ıı ıo' &o nUn temsilcileri yalnız bu AriY· kııl. Mehml't Gokçe, Mehmet Ankara, 29 - ftUlusn gazetesin maçlara gırmektl'n menet· Bakanlığı, Genel Kurmay naş. hua!.&rı (Pi.) B,oo '.K•J1aıııı. 
ı,'' t, ~ 1 

10' TO lentnleri not etmekle lktıfl et· Erdoğan. RıısRn K!lrkmez., llfus· de \'e llıılk Parlisı binasında ı:ı· 1 ml~tır. Bu oyıınrıılar muhle· kanlığı ileri plenlrrl ile temas * 
l ,, ı, .._r•ıı I 10' T5 mlşlerdlr. (Afil Tuna, .Mustafa Kr•iri, l!llSI'· kan ~angın tahkıkatı •ona armıc: !arda bulunacaktır. Du milzake u 00 .lçıhı u turkuln a ıs Tuıl BULMACA 
•ıa "'•ıı II d d • ç ı k 'f f Ak 1 F ·ı " " ~ melen kaydı hayat ~artıvle 

t, \ 10' 75 Toplantı '' dakika ka ar e· ~ ın e 1 ' " u~ıa ıı ·ra ı. eıaı lır. Tahkıkn tı yarııın Ankara H\' . ama tor lı:ı~kP.tbnl maçlerın· relere muMeınel"n Amerıkan j 11•1•ti Hılı:lı:ı, Dormuı ... arkld.ltlan ... 
\ g p raıı I 105 oo \'am etmlı \'! dağılmıstır. Hoz~urt. Hıise~·in Yoz, Rulm rısı 'afiz \'ıımıınoğlıı yangın hak da oynatılma~ ncaklır. Bilin· kdc11iz Al•ıncı Filo Knmutanı 111 oo Hılıı•lor. 10 u Tartı uılard•n 
~h .\lıı.t TAR\'İt.l.Ell Çelık. Tem~! Bektaş: Abdullah .1ı:ında şu iıalıntı \'ermı~tlr: oıği gibi dunktl maç, Çl'lk Koramiral ,T. 11. Cassady de iş .... Hf? Hl 10 so Koını.ıma ı~ 10 l!ukı· N 

1 ., • 

ı• .ı •• l\,l Yunan -Bulgar Dllbaç. Halı) ~Iuc. Kemal Talay. C.H.P. G"ncl ml'rkezinin, Ulus Fert ccıeyan etmiş \e Uru· tlrak ('dcccktır. lar Olnırın hıatafı. Xouııcı 20,15 Rad 
1' ' ' ıo 20 oo 11 Tomıııı, Kemal Gül, Orhan U • 1 t'ğl da ra :ro l'tuuaı 20 ıo :t:ıu cıhır hıllorlor w ·~ı as "S '15 D 1 E t T k' 'f h t Gll m csscsc ıne yer e~ ı sıra ~ . gııay takımından, favııllr.r Koramı'ral Cassad\', 1 Ağuctos ~ 1.; " .. ) a gıç, 51 e ın, ., e ml' r r· . d 20 u Duı m ı :-ı (Pi) :ıo '~ oıım11ı ~' '• ı t> ıı dıfu :ı• 2~ <Bı$ı 1 incide otlu, Ali nuıutotlu, 'arml Yıl· tı katının altındakı tahtada . a· ) lilllnden, 9 oyuncu çıkarıl· da fılo5U)le İstanbula gelecek \'e !'•\ hıbnlm 21 oo Raı!10 tı1•tr0tn • 
1 ' 1, tora ıv ıo@ 00 Dıf leleri Bakını Sofokles Veni· maı N'usret Glh enoıtlu İlhan hıll telefon santralı tr~ıs ettıril· mıftır. Son anlarda Urugu. .• a"ustosta husu•l bir ur aklı 
D51 D&ı n h d ( d b b h ' . "' ' nfl . 1 t • t i 1 t k il 1 3 k l ' b • ., 2ı .&O Pi•ıno 45nTuında rulnt ltr ., t 'I',' r n u v 10 25 ıelos, l ııe etra ın ı u 18 a Açıkahn. Muzaffer Öıdemlr. ıı \e ııı csısa ı S e mc re· a)ın )a nıı • oyuncusu ı. ft'hrımlıe mmasllt edrıcektlr. 2200 Euıoar ôh1•ıı M•fbutt Yıldı· 

t 1•t' 1 102 20 \erdiği bir be~ınatta ıunları IÖ) re catı arasında tahta bir masa mıElır. Fran a son dakikada 
~rı.'~~ 4 100 as leml~tir: B' 'il fv k•ı• üzerine kurulmuş 24 voltluk \C maçı 68 • fl6 kaıanmıetır. 
~ t~ •- Yunan adası Bulgarlann lf mı e e 1 1 110 amper saat şıddctindeki akü ni~<'r taraftan bu,Un nok· 
ı, F'>tbı ı ent bir tccalüıüne maruz kal· J hd d ld mlıl~tor batarya&ının şarj \'e de- san kadro llP maçı çıkan 
'' ' TAH\'İl 1 ER mıfhr. Bulgarlır. 3 Yunan uke· e it e İ İ iarjına hhmcl edıın hir tesis mr.y 'ruı;uay takımı Dulgariıtanı 

rini oldtirmuşler. Cini) ctlcorınl dana grtirilmiştir. llu trsi;:in CC'· 62 • 54 yenm15tir. 
,, -'N1t lll • mUteakıp kaçmışlardır. Atina· Ankara, 29 - Ankara millet· rek kıırulıış ve fll'reksıı hakım ı Jll •er hlr nıııçta Rusya 
j'''••• Iı SEU.:RI dan \ak'.a mahallin" bir tahkik \'ekillerinden Abdullah Gedik· noktasıııılıın ihmali nr.ticesinrle, 1 Hı ezi!yayı 1\4 • 40, 
; '··~ '111ı. 20, ~o heyeti gonderdık. Heyetin VPre· ojlunu ölUmlıı tchdıt eden :ıtr.h · :ıkunrnlfıtörlin rtoldurıılması es. n. Aml!rika 103, Şıll 35, 
l' ·~ t,~; ~. 1550 cetıl rapora g!ire, gerekli biıtun nıl!t Gôzgü ismınde bir genç ya· nHında kaynama ından dıuarı ı;ı Arjanlln 61, Fı ansa 112, 
· l' ''tt 8 • 12 10 te~cbbUslerde bulunacağımız ta· kıılanarak ıdalete tesl im edil· knrak r.trnfn ynyılnıı ıerrel!!rdr.n Olimpi) at fulhol turnuva· 
~· , ııı ıı,~lcııı 5'10 biidir.• mlıllr. llldisl! şudur: \'r.\ ıı akllınlllAtiire ult kcınıırkf'n ının bir matında Yugoslav 
~ı\ b,1 •tıo 1~ 00 Blrleıml:ı Milletler Rıılkan Abdullah Gedıko~lunı bir hA· ılokfiien mn) iılrn ııımaııl:ı ~ilril takımı Alnıan milli lRkımı· 
o '"ı ıı:ıııaıı tıı 24 75 komitesi hldlnyt tahklk dlseden muAber olan ı;ıınık diln ycrck ve aeınar:ık ~ban kısmın nı 3 • 1 yenmiştir. 
\ ''•t 11 10 00 ediyor gece )arısı telefonu açmış ve dı· dakl lıir noktadan kontak husule Sıı topu mUcııbakıısının bir 

fı.\ ·~o 4ıı4 10 00 Atını, 29 CA A.) _ Bulgula· hı e\Velkl bir nk'adan dolayı ı:ııldlti. bu nokta ile akiimUliılbr mnrındı Yugo in\ ·a r açl 
t 9 '6 ••r ıı 4nd 12 00 rın Dıkayı ko~ u kuzeyindeki 17 ıUnJUk hapis cezasının kaldı· arasındııki kısa nakil parça. g • l mıığlCıp etml~tlr. 
tı l!l.\sı .\I TIN ft Afi Euos nehri Uz:erlnde bulunan rılm11ını istemiş , ., bu isi yap. sandan ı:eçen yllksr.k cereyan Ruılar ılkilf'I erll>or 

'ı ~ ı,, • 11 ' kOçUk bir Yunan ad111ını ioıal mıua kendisini öldUreceğıni bil· şiddetinin telleri kızıl hale 5?eli· Moskovı, 29 (A.P.) -
•P 49

' ~oo Fr. ı etmek suretiyle 26 ve 27 temmuz dlrmiatlr. rerck lzrlAsvonu tutuıturduğu. Prl\da ı:ıuctesl bugün uzun •t,1., ıoo Tr. günleri Yunan hudutlarını teca· Abdııllıh Gedikoğlu vaı:ivettrn ) angının tl'dblr .zllk ve dikkat. hir maka it.de, Oltmpl) atlar· 
""81 Ph l'.SADA \ lıı etmeleri üurlne hAdlseyc polisi derhal haberdar etmiı \'e 17.lık netir.e.si ıulıur t.ltlği mahal da bazı 1dar11cl 'e hakf'mle· 

tı 't ti, l>övtzı.r.:t elko)an Birle~miı Millttler Bal· sanık yıhlanmıştır. !inde yapılan keşif, hillr kl~lll'rin ıin Amerikan 11tlP.tlerini !iti 
!'41 , kıı.ı kan komitesi tetkiklerini bugün Mehmet, bugUnkıl duruşmada raporu ve tnhkik~t ıonııcu ile an- ıam etmıılerinden eikAret et· 
~,, '"kır 427

-,a2 ıonı erdirmiştir. yapılın bütün dsnat11rı inkAr et· ıuılmıetır. miotir. Rununla hrralıer gn· 

1 'r ~ık •r l'l '
0 Bugün Dımetoka'da buın men miı Ye Abdullııh Gedikoğit•na )'angın 8ırnsında ı:atıda katan 7'ele, hııııun ntlrtizm muın 

'' t, ~" 
0 

423
-

28 ıuplarını kabul eden Yunıınls· borç para v"rrııaini, bu parııyı hir adam ı;ördıığiiııii hildir"n v~ hakıılarına umll olııp !llmn 
8A ' 1 '·"'8'.liO tan Milli Savunma Bakını lstedığini, hAdis<'nln bundan lhıı· fakat yl!ziinu ı:ıirın,.dii!i iı:ln leş rlıAını tıı~ri h etnıl'ınistlr. Dl· 
ll~ftn °1

- 101 ~0 Georges Ma\'l'OS bu huauıtakl ret olılu~ıınu anylemiştlr. Mah· his l'ril'mll•w•~ini ~ôyllyen Ahcı l lınıliJti gihi bu müsııh:ıkıılıır· 
l' r\ - A ı\U'IN raporunu )·aıdıtını ıöylemlı ve keme aanıtın tfl·kifıne ve bazı Tahcln nr.llgö~ ile St.IAhattin A· , da Anıeril.alı atletler hemen 
~ ı 1,,1 li:::;- şö~le demiıtlr: hususların tlhkikl için duruı· eıırııı. gördlıl!ilnll bildlrdii!i ver hemen bütiln biılncillkleri 
l,_t~., 8\ 50 •- Hldise istisnai bir ehem· manın Ulikına karar \Crmlştlr.:.. ıra51ndaki 23 mr.trelik bir fark ._1.n.,nıiiııı..,rlııiiıaıiıiımiıılılııilıiı. ___ .__....,'-' 
'" ~ as 60 mlyeti haizdir. Atideki vadyetl· Z A y 1 bulundul:u gibi hrr lki,lnin a. du~undın \lk'ı)a UYIUn ıorUI 
~ ~ı 51 ,o miıl tayin etmek için Bırleemlı nam ~ördük. dedikleri yerlfe de memıştlr. 
l ·• o oo Mılletlerln raporunu beklemek· Kıraıllmrük ortaokulundan ıl· çatıya ıı;ılan herhan,ı bir pence HAdlsede mes'ul bulunan ıı· 
' " us teyiz. Bununla beraber Yunan dıtım ııaıoyu kaybettim. Yenisi· re ve\·a delik veri evvelden mev hu hakkındı tedbirsiılık \'e dik· 
ı. ~.: '' co a 4 ordusunun bu kabil tahriklere ni alacatımdan eskisinin hUkmU cut olmadı!ından ve bu tanıkla· kıtaltllkle yanıına sebebiyet ur 

'••ı ıa > 4Juıaı tara· milHmıha ıöstermlyeceflnl de yoktur. rın ifadeleri birbirini te itten mek suçundan dolayı ko:u~tur· 
d, tesb t ·~ tm ı•ır bilbauı ill\'e etmek isterlL• 405 Glingör Güttüce ziyade tektlp eder mahiyette ol maya baslanılmı~tır. 
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,, am'' Kotrası dün 
heye a~la karşılandı 

Cumlıurbaşl anı ve 

ettiler. loda l{oyu 

r 

a 

sa 
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ot ·a yolcu! 

e ı o ö leı·le 

·ını 1 ahu 

o u ll 
Hu döndüren clireli. 

Bize tekneyi ~eııdiri~orlar. 
İnce, zarif bir gövdeye ahip 
olan •Rliyaııı• ın en entrre an 
tarafı muazz:ıın, -14 metrelik 
clıreği. Kıç t:ırafınd:ı Hl met· 
lt'lı k ikıııci lıir d irl'ği dalı:ı rnr 
:ııııa, :ıııa dırek miitJıi.;. Dli [i. 

niııı, altı k:ıtlı bir apartmanın 
iki ıııi 1i yiik ı•kli~iıı(lr, dP\'.İ a 
hir diı·ek. Ya o yrlkrn? JI:ıııı 
nıiilı:ıliıg:ı etmede hira1. beh-
1 em olsa, \Iedr:ıno :.irkine <;:t· 
ılır ul;ıır di~·Pct•I:inı gl'lırnr, n 
dereı·e bü)iik.. oltiiy:ıın" ın 

sıı kc imi 4 ;5 ıııefre iuıi~ Tı>k 
nenın dıbinde i5 tonluk ınuaı 
7.3111 bir kur-un :ı!!ırlık bulunu 
~ornıu . llasiııı l\laıılin: eTck
ne takriben 300 bin liraya mal 
oldu ama di)or adece o dipte 
ki kursun ~üz elli bin lira eder. 
Bugün sökiip, tPknenin her t:ı 
rafını ayrı ayrı satmağa kalk 
sanı, a g:ıri ;.liz bin lira ktır 
c-ılerim.10 K:ıptaıı ~tardın tam 
hir iş :ıdanıı. iyi bir :ılı~ Yeriş 
etnıi-: olııı.ının meınııuıııyl'tiııi 
ıluydıığıı belli 
Htı~ ;ı nıı gı• ıi ~ Ol'lll 

'lardin, dıiııt f'ıı. h. sıııd :ı, ı llo~ gelcli ıı ,, lc-re ıııuL. :ı hı• Ie tıli ) oı· 

<:mplar Jı:ıliııde grıııınln içi 
m gezi)ornz. Salonları kama. 
ı·:ılaı·ı, ıııııtfa~ı ve -air teferni 
atı) le hc:r ~ey fe~ kalade"" Fa

.kat :elııı 1:Örün kı Jııitiin bu ~ey 
Jerde in :ının tuhafına :ıdcn 
b.r ~·aıpıklıl. \ar. Kotra Se.) iı· 
halinde iken daiıııa hır tarafa 
j .ıttıgı i~in, dola~ıı·kcn, oturur 
ken ve) a y:ıt:ıı ~en d:ıiın:ı c;:ır
pık bu· \"aLi~·et alı) or unuı.. 
.Kotra) ı gezerken, g:ı1.eteci ar
kad:ı}lıır, birbıı·inıiLin Jı:ılıne 
uakıp b:ıkııı giıluyol Ul ilde .\l 
lantıkte, o ıııtillıış ılalg:ıl:ııl:ı 
ııııic:ıılcle eılen günleı ıle \ .ıti 
yet tııhııııınıül rdılir giııı ılf'ğıl 
rnış. lkiııd Kapt.ııı ~ih:ıt llı•k· 
dık: .ş·ımli 'oyliyece •lın, ınaıı 
ıııı~ac.: k~rnıı. Ilır dcl:ı ıııda 

Tun~· s:ıloncl:ı k:ııı:ıprlcrden bı 
riııclı· otuıu;.oı· ve b"r l:it:ı• o
ku) ordu. l:linclt! de 'bki b:ır
d.ığı vardı .• \ııı bir clıılg:ı yiyen 
tı•kııe mUthi, bir ) alpa ) apınca 
Tunç kar ı kan:ıpe) e fırladı 'e 
ıkıııci dalga ile lekrar ilk o
tuı clıığu k:ın:ıpe~e iade f'dıldi. 
Birdl'nbıı e olu\ eren bu hadı e 
de a ıl hoş olan tar:ıf ne idı 
bili~ or mu unuz'.' 

S.\Dl :"'\ 'J'.\~'JU 
la'a• t•n //' t'tıdtn 

Bir saate yakın bir zaman
dır, .1"1or~ a plajının bıraz açı. 
ında, dcmır atmış, ufukları 

~oz.luyoruz. 1tcrdc, ufuk hattı
na doğru, ~un mğında daha 
da bc)azlaşan ~elkenler görü· 
)Oruz. Rü)am acaba hangi
sı? 

Bugün Jılarm:ırad:ı müs:ıit 
b r ruzg:ir dola t)or. Anl:ı ıl:ın 
Atlantığl :ı an ılk 'furk kotra-
ına. bızım C\gıll Marmara

mız, bır ccmılede bulunmak 
arzu unu du) mus.. Bu t:ıtlı 
rüzgarla dolu dolu yelkenler, 
denız ı:athına urunurce ine 
uçan iri. beyaz m:ırtıln mb,:ıli 
) aklıısı)orlar. :\ ıhıı) et tanıyo
ıuz. bu im tarın i~·inde en iri,f, 
en hızlı ı \t! en güzeli şu: aHü. 
) am• muh:ıkkak o olacak. 

Derhal ılenıır alıp harı-kC't 
~el ı~ o ruz l\lotörümüı, :ıatır 
20 mılle, kıpırd:ı an dcnizın 
iızeı inde be~ az kôpuklu bir iz 
bırakarak mesafelPri ) utuvor. 

Ha ·ıkıı ile me af el eri ) u• :ın 
biz. değilız, •Ru) :ım' dır. Kıt'a 
1.r Ok}anu tar ö e inden ge
len eRü):ım.10 
e Rıiumo la \'a n~ana 

Yakla ı}or, )akla~noruz. <:im 
d aramızda 50 60 metrelik bir 
mesafe 'nr. Flory:ı) a doğru. 
mm azi olarak ılerli)·or ve U· 

zaktan uz:ığa elamlasıyoruz. 
eHos geldiniz'. Hoş geldiniz'ıı 

eRÜ) anı~ da bulunanlar hem 
be' aı clbbelcr içinde gii\"er
tPde, ırnlanmı lor. 11aşım Mar 
din Kaptan nte\·ki nde, l'\ıhat 
Bekdık, Tunç Y:ı1m:ın ve Vt>· 
dat Abut ) elkl'n iplerıne hı· 
tunmu elaınl:ırıııııza mııkıı
bele edı) orl;rr. ı Ho bulduk! 

llo buluuk'11 
Fakat o ne? Bu k:ıd:ır mo

tor, )l'lkeııli, s:ıııdııl ne zaman 
etrafıuıızı aldılaı? ıJW~:ııııo 
)elkeıılerıni iııdiri) or ve etra
fını aran, he)ce:ııılı, ne,cli in 
anlarla dolu tekneler ara ı ı· 

dan ) a\ aş ~ :ıvas il erli) erek, 
Floı):ı denıı kö küniin açı .. ın
da demir :ılı)or. :\fcr:ı in in ılk 
merh:ıle 1 bura ıdır. R.lj. m11 
yolcuları Cumhur!:~ : r.ı Ce· 
lal B:ı~. r t:ıı afınd:ı!I k:ıb~ıl o
lur.Mc~kl:ııdır. 

Rr mı bir nıotü•· derhal, 
!Uh:ım• a )• kl ·~or. Kaptan 

!il r lin, i!,inri Kaptan Bekdik, 
Tunç 'l':ılm:l'ı, \'edat \but ve 
F:ıruk Keı•c; Jleniı k!işkiine ela 
vet o!ı.:nt yorl:ır. 
Cıı nıl:ıır lı .. ~kıı nı nil\:ını 
\ olru l aı ıııı 1' :ı lıııl rfli, or 

Kö~klin rıhtııııı c;ok kalab~
lık Cumhıırha k:ını Celal Ba
~:ır ve Ba !.ı:ıkan dn:ın Mende 
rrs; g:ı "'ecıler 'e !oto mııha
birlc"i ile orad::ı, bu bü,iik se
Yahatı ha :ırı oları karşılıyor
lar. 

Çok ho bir k:ıbııl mer imi 
bu. BPı :ız elbi-elerl ve ~anık 
) mlerıle bu dPnİ7. ad:ımlarına, 
c:ından \e 1ctrn bir sıımlmi)et 
g<bterıli)or. Celal Bayar ve 
\dnan '.l rndPre~ ayrı ayrı her 
b rh le meqgul olu)orlar, sey:ı· 
hat intıbalarını oruyorlıır \'f! 

fotografçıl:ır hummalı bir Ca:ıli 
) et içer inde sa a ola ko up 
duru)orlar. 

Bu temmıı7. sır:ığıntl:ı pltıjl:ı
rsı ko51ııu İ tıınbulltılor, renk 
rrıık m:ı) ol:ırı lir, :ılıilde, de 
tı"z içinde ıılkı• tulu)or. 1.\':ı :ı 
) ın, ':ır olun. hoş gt>ldiniı. 
dh e b:ıtırıyorl:ır. Celal Ha. 
) :ır, Deıııı Klubll adıııa K:ıp. 

hn llıı~lnı llardıııe z:ıriC uir ku 
ı>a hedı) e edi) uı·. tAtlaııliğı :ı
,ş:ın ilk '1 urk kotraıoııı ııı kaıı· 
tanı olma · sıfatı) le, sıw; bli
tün dun) a ıııu \'al·clıcsınde Ama 
tör Türk :>poruııuıı p:ırlak bır 
r.umune~ıni 'ermiş olmaıııız· 
dan müteHllit ~e\İnç ve mrnı 
ııuni} etınıi Ü) !emek ı~terımı 
Oı)Ol'. 

.'lud:ı) a dugnı 
Çok samını! bir hau Jçinde 

cere) an eden konu,mııl:ır, 20 
dakıka k:ıdıır dı:Hım edı)or. 

•Hİ.İ)aın• )Olcul:ııı, nıe ut biı· 
netice) e ul:ıştıkl:m ) orucu e 
) ahaUerinın, dr\ let bü) uklerı 
t:ırııtınd:ın ulı)uk bir aluka ile 
karşıl;rnıııış olmasından duyduk 
hırı haıl:ı, tekrar kotrJlarıııa 
domi) ur ve «Hiiy:ımD ın eC:.a· 
nen bir ku, kııııadına benli. 
veıı bü' lik \ clkeııi tekr:ır ruı.
g:irl:ı ılolu)~r. Şiıııdl hız de di-' 
ğer ba ııı rııen~uııları)l:ı lıera 

bcr, kotrada) ız. 
~iıe daha C\ ve! sö) lemem 

lazımdı. ,Hu)am ı k:ır ıl:ınıağa 
giden kotı :ıda, \':ızı lıılc·ri Mil 
diıri.ımiız Melih Yl'ner, l9:l2 gü 
zellık Kıalıçc i Gelengül 'I'a~'· 
furoğlu, anne i, :ı rk:ıcl:ı ı ınız 
.Adnıııı \'eli, Foto mııhabiı iınıı 
llılıııi Şaheıık ve ben \ aı ılık. 
Hı>n, Gelcııı:lil \e lllelıh Yener 
Florj ada "Hiı) am• a ıı:ıklettık. 

Gelengülü kapt:ın '.\J:ırdın 
'e ark:ıd:ı~Jaı·ın:ı t:ını tmlık. Gıi 
wllik Kr:ıliçl'ıııız, • ltUy:ıııı • cl:ı 
bulunnı:ıkt:ın çok memnun ol
tluguıııı jf:.ıde etti. K:ıııt:ın \l:ır· 
din dl'!, bu yorııru ryah:ıl ın 
soıı merhale ıııi bir :ıi1ellik 
kr:ıli~·~ i) le k:ıtelıııl olnıııkt:m 
b:ılıti) :ırlık duydugunu sö~ le· 
di. İ~te bojlece llfod:ıy:ı doı;
ru tııın ) elken ilerlıj orıız. 

Tuncun elindeki \'İ ki barcl::
ğınd:ın bir d:ıınl:ı bili' vi ki· 
nin dökülmemış olması! Hep 
glildük tabiı .. anı3 her zaman 
höyle giilecck şe~ !er olmuyor
ılıı, lıuııu da bilnıelblııiz.• de· 
c1 i. 

~ih:ıt Bekdik'in h:ıkkı var. 
J::s:ı en, bu eyah:ıt, bö) le ıne-
ut hır netH'e) e ulaşlııılınış 
olnıa ına ragnıen o kadar yo· 
ıı.ıcu olınu ki, ikinci kaptan, 
•tekrar bö~ le bir ephate ı:ı· 
kar mı ınız?• sualime ş<i)le ce 
':ıp \'erıyor: 

· - Hele çektiklerimizi unu
tacak k:ıd:ır kfıfi bir zaman 
geç ın: • 
ll:ı,i nı )laulin ' in :ı ıı l:ıtı ıkları 

'ı'edikııle açıklarında, Deniz
cilık B:ınk:ı ının kar~ılanıa me 
rasiıııine tah,i-ı ettiği • Etniı"· 
gan. vaımnı ile karşıla~ıyo
ruz. Enıircıaııla mü\ azi olarak 
\{odaya dogrıı yol alıı· ve kar· 
.ıL.ıyıl'ıl.ırla el . allayıp eJam. 
ııı~ılırken, bir )elken ıpıne 
j a~l:ınnııs 'e göllenni :\foc!J 
i tik:ıınetıne ılikııı'ş bulun:ın 
ır mı :\l:ırdinın yanın:ı soku· 
lu} orum. 

- llerh:ılde su And:ı büyük 

bir huzm Ye meııınımlıık için
de hıılunuyonı~unu:ı: Hasını 
lic) '! 

- Sorııı:ıyın, diyor, hrın ıfe 
na ıl: .. Çok giiç şartlarla sc· 
)rıh:ıt ellik. Hazan ciddl'n Ü· 
ıııit izli~e siiruklendiğiın anlar 
oldu. B:ışk:ılıırının mesulıyct
leriııi de yiıklcnmek. bilmrz.,j. 
ıılz ne zor i '· P.ıı nun la ber:ı
her, ııııcli biit!in acı hatır:ıl:ır
dan ıynldı~ mı hi edi)orum. 
k:ır 1) a b:ıkın! Feııcrb.ıhçe, be 
nim do •up bu\ udlı •um ~ cr
dır. Or:ı)·:ı bii} ıik bir gönul 
ham ile döııtiyorum. il<'m bi 
Jiyoı· mu unuz, bu suretle, ~a
drı·e ıırmatör dej?il. aımıtör biı· 
k:ıpt:ııı ıılıluğuııııı d:ı i p:ıt et· 
mi~ hulunuyoıı.ım. 

- Bu seyalı:ıte-y('ııilerini ek 
)emek t:ı~avnınıncl:ı nı·~ını1? 

- lleııii1. programla~tııılnw 
bir t s:ıvvurııın yok. Anc.ık 
Akclenizde dah:ı ı) ı •.ırtlarln 
biı" eyah:ıt )'ııpm:ıyı d~,un!ıyo

ru ııı. 
- 'l'ııkrilıen bu Atlantı,.ı ge 

çiş ize ne kadnr:ı nı:ıloldu'.' 
- \·aıı:ıhi kal'i bır rakam 

söyliyemiyeceğim. 50 bin Jıra 
eh arında zannediyorum. 

;lf oda ko~ ıı trkn f'lrı le dolu 
llıı,im Mar<linle gorfü~iiyor

ken, Moda ac;ıklarına gelmiş 
bulıınuyoruz. Moda koyunun 
blitiin tekneleri, sand:ıll:ır, nıo
tiirler •Riiy:ıın• ın etrafıncl:ı 

pen-aneleı· gibi dol:ı•ıp durıı

yol"lar. lleı· trkııeden elleı· ,;al
lanıyor. K:ıpt::ın .'ıl:ırdi n i Ye 
ark:ıdaşl:ırını tanıy.ınlar b:ığı
r:ınık •ho~ gl'lcliniz• diyorlar. 
.'ı!od:ı ko) ıı kiiçllk teknelerle 
Jeb:ılep dolu. ll:ıııi i. te~enil, 
liıerlerine ba a b:ısa :.ahile n
la ah lecek iniz. Hüy:ım yel· 
kenlerinl indiriyor. Dilmende 
Jlaşım ardin var. İkide bir, 
•- Yarabbi, bari bir kaza y:ıp 
m:ıd:ın demir ııtııbilsek· di)·e 
sö) leniyor. Denizın üzerini k:ıp 
lı} an tekneler arasından geçe
bilmek o kadar baht ici kı, ni
hayet bir sandal deYirnıekle 
me ele halloluyor. San dalcıyı 
d:ı hemen kotraya çekİ\'eriyor· 
l:ır • .'ı! ardin, gülerek: •Xeysc, 
\ıı·ıız atlattık çok şükiir• di· 
yor. 

1.iı Wi ııteı~ in lıil.iiwsi 
Ne uı·ul :ıtl:ıtııı:ı·;ı · Jhımir 

:ıtıldığı liıul:ı • Hıi> am • ın gü· 
'erte 1 lıir :ına h:ıba günii b:ı
linı :ılıverı,·oı-. Beden terbive
si bÖl"e nılidıirli Sait Salahat· 
tin Cihanoglu kotraya ilk çı
kaııl:ırd:ın biri oluyor. Haşim 
:t\l:ırclinle kucakla ıyorl:ır. Son 
ra bir çic;ck y:ığnıunıdur baş· 
Jıyor. neniz le ekkiilleri, do t 
l:ır, Denizcilik Okulu öğrenci
leri, hep i ~imdi •Rüyam• 111 

gıivcrte ındedirlcr. Hesinıler 
çekili) oı-. filmler alınıyor. 
•Ya :ı aslan Xıh:ıt: • diye lrngı
raıılar, Y:ıcar niye. \liço diye 
c lc-nenler bir dcğıl, bin dc

i:il .. 
HiııUıı IJu karı)ıklık içinch'. 

•illi) aııı ın Pireden aldığı tı•k 
kadııı yolcu 1.it Winter'iıı ~ a
nına sokulmak imkanını bula
h lijonıın. Li1 Wintpr'in hildl· 
) e ini Tunç yazdı Bu 30 . ;{::! 
) :ıslarındaki Amerikalı b:ıy,ııı, 
Pirede bizim kotra) ı ~örünce 
ille beni de "Otürün demi~. 
Dcmış ama, sonra kotraya ka· 
bul cdılıp ~ola çıktı~ı zaman 
da acı acı dtisiınnıeden edeme 

:ıç ıkhırın d a, lkııiz)·ollanııın Eınir~ıı \ aı>uru l:ırafınd:ın knrşılanmada n:ı1 önce 

mlş. Zırn, Liz \Vinter h:ıyatı 
bo;. uııra Tiırlc, (li\C~. :ıbüs çelı· 
reli, s:ılv:ırlı, pala bıyıklı ve 
buna beıııer e\'S:ıttıı in~anları 
ıliisiiniip clunımııı~. Blitiin nıe
ıleni göriiniicleriııe ve ~emp1-
tik olıı~hrına raj?nır'l, 14 Tiirk 
eı-ke~iııin :ır:ı~ıncla böyle bir 
seyahate kalkı~ına~ı. kotra h:ı 
reket ettikten 011ra kendisi dn 
m:ıcera addetmeıfo b:ışlamış. 
Halbuki Liz Wıntcr, ~merikn· 
nın elektı ik .ılet \ e malzemesi 
satan nıuhım biı· şlrketinın 

sekreterı de bıılıınul or. Ayda 

1000 dol:ır ııı:ı:ı~ alıyor. F:ık:ıt 
kotraya a1 ak ha. tığı andan İ· 
tibareıı Lı1. \\'inter hayret İ· 
çinded ir. llıı şimdi) e kadar ta
nııııaılığı insanlar, fevkalade 
dir. Dostturlar, naziktirlı>r \'e 
Liı \Vinterc hayatının en gü
zel anlarını hedi) e etmişler· 
dir. 

Tuncun terl.'iimanlığı ile ko 
nu•uyorken, Ameı ıkalı f.Jıs, 
bırdenbire: 

- Hepinizi seviyorum, dedi. 
Siz, şimdi) e kadar lanıdığım 

en iyi insanlarsınc. 

Mis Winter memlekc~ · 
3 • 4 gün kalacak ,c t 
keline döndiiğü zaınJ0• 1 
ıı im, pek çok A ıfıcrıknh~ 
lcı·ı tanımağ:ı sevkcdcce ~ 

işte bovle .• nuyan1• • 
Moda koı~ında demır at~c 
hınuyor. O harikulade 
uzun zor bir sc\ah:ıtı!l ' 
gunl:ığunu dınlendırcd 
kotra meraklıları .Ru>' 0 
bakıp bakıp hiıl) :ı kur r 
lar bize sadece gcinıP >11 d 
bıraz da zc\ k kırıntı 1 

yor, o kadar ..• 

gihcrle:.incle: Soldan itibaren Tunç Yalman, 
Haşim )l:ırdin \ c Fanık Krııç 

. 
C'uıııhurha kanı Celili Ba) ar H Ua~b:ıkan Adnan :llcnıleı e . neniı köşt.:üııdCJ;i 
la bul mrı ;ıs inıinde, P. ıi) anı kaptanı l'e ) Olc.:ulaıı) la bir arada 
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muş, ve lloğol Hakanı Abaka 
Jliııı ıaraCından Tebrizde idam 
olunmuştu. 

Babasının idamı sırasında Si· 
· nopta bulunıın oğlu Meh· 
met, l'ervaneoğulları adıyle ta 
rıhımi7.e ceçcn bir beylik kur· 
muştu . Uu beylerden Gazi Çele· 
lıi zamanında Sinop fevkalade 
r<'faha knvusmuştu. Tersanesin· 
ı'le bürnk gemiler insa ediliyor· 
du. Gıızi Çelebinin vef:ılından 
Mnra Sinop kızının elinde kal· 
ıııış, Candnroğlu Süle)'man P:ı· 
şa tarafından 1326 da ı:aptolu· 
mırak oğlu İbrahim Bey Sino!ı~ 
\'ııli tayin edilmi§ti. 

1'arihlerimlzdc İsiendiyaroğul 
lıırı adıylc de tanınan Candn 
ailesi, Türkmendir. Ailenin ilk 
reisi Şemseddin Yaman Cand:ır
,ıır. \'aman, Selı:uk Beylerin· 
dendı. Oğlu Süleyman Paşa 
130!1 da merkezi Kastamonu ol· 
mak iizere bir Beylik kurmuş· 
tıı r. 

Osııı:ınlı tarihinde Kölüriim 
ı:ayezlt diye anılan Celllleddin 
D:ıyezit ile oğlu İkinci Süley
ıııaıı Paşa arasında vuku bulan 
ihtiliıf füerine Siileyman Paşa, 
Orhan Gaziden de yardım göre
rek babasını mağlfip ve Sinoba 
firara mecbur etmişti. Bu su
H~lle Candaroğlu Beyliği Kas
t:ınıonu ve Sinop olmak üzere 
ikiye ııyrılm15tı. 

Sultan Yıldırım Bayezit, Kas
tnnıorıuyu Osmanlı hudutları i
çine ıılmı:;tı. Fakat Ankara mey 
dıın muharebesinden sonra bu 
Jleylik tekrar eski topraklarına 
ı.ııtıi11 olmuştur. on l>e.şincl asır ortalarında 

Sınoıl, Kar afiPnizin P.n miis· 

lalıkcnı kal<•lcriııdcn biri idi \'C 

.isfcndiyaroğııllıırının l'linde bu· 
.lunuyordu. Anadoludakl Beylik· 
l<>rc bir nihayet vermek .isteyen 
ve bu arada Trabzon Rum İm· 
par:ıtorluguntı ortadan kaldır· 
nıak için hazırlıklarını tamam· 
tayan Fatih Sultan Mehmet, 
Burs:ıdan ka lk:ır:ık Ankoraya 
gelmiş ve burad:ı y:ınına cclbel· 
mis olduğu isfoııdiyaroğlu İs· 
m:ıil Ill'yin mahdumu ll asıını 
ra:ıklatmış, sonra nıUverrih Dıı 
kasa giirc: 

- Git b:ıbana söylr, Sinop 
şehrini şiddrtlc arzu cdiyonım. 
Buna ınııknbil kendisine FillbC· 
yi Vl'reccğim Razı olmadığı su· 
rcıt<> yakında orncla bulunae:ı· 
sım 

Diycr<'k lıab:ısıııa göndermiş· 
11. Kastanıonud:ın Sinop Gzcrirİc 
hareket etmiş olan Veziriazam 
l\T:ıhmııt !'aşa kumandasıııdakl 
Osmanlı ordusu, şehre yaklaştı._ 
ğı zaman mukavemetin beyhude 
oldugıınu giiren isnı:ıil ney 1461 
de kaleyi trsliın etmişti. Mah· 
mııt Paşa, şC'lırc girC'rkl'n, İs· 
mail Beyin elini öpmc(;e hazır
landığını göriiııcc bıııı:ı meydan 
vcrnıiycrck: 

- füiyiik_ kardeşim! 
Diye boynun:ı S'ar'ılmıştı. ll:ım 

mer ve Halkonctil'c göre İsmail 
Rry, Sinolm ınildar:ıa cdemiye. 
ccğinclen ' dol:ıyı teslim etmedi· 
ğini isbat için veziriazama ka· 
leyi \'e lim:ını gczdirmi~ti. Yi· 
ne bu iki ınli\'errihln yazdıkla· 
rına gür<', k:ılede on bin muha· 
fız, iki lıiıı topı:u ve dört yUz 
top v:ırdı. Limandaki gemile• 
içinde dokuz yüz tonluk bir 
harp gemisi de bulunuyordu. 
Osına n lıl:ırda henüz bu büyük-

lüklc gemi yoklu. Ji'alilı Suf11ı1n 
Mehmet ,bu geminin isıanbuloı 
gönderilmesini \ 'e benzerlerinin 
yapılmasını emretmişti, Sultan 
Mehmet, Sinoba gelerek İsJen. 
diyaroğlu ismail neyle de ko
nuşmus, bu alim \'e fli'zıl zata 
hUrmeUe muanıl'lc etnıi~ti. 
S inop, Osm:ınlı idaresi zaın:ı · 

nında nıiihim bir deniz iis· 
sil idi. Tersanesinde büyük gc. 
miler inşa eıliliyordu , )lescl!'ı 
İncbahtı bozgunundan (7 Ekim r 
1571) sonra Sinop ters:ıncsinde 1 
on dokuz kadirga (büyiik harp 
gemisi), üç başterde (büyük a 
mlral gemisi) ,.e bir at gemisi 
inşası cmredilmi~ti. 

Sinop tersanC'si hakikaten rnli 
kemmcldi. On altı \'C on yedin· 
ci asırlarda bu tersanede bir 
hayli kalyon ve kadirga yapıf· 
mıştı. Bu faaliyet on dokuzun. 
cu yiizyılııı :sonl:ırına kadıır de· 
vam ctıni~ti. 

Sinop on dokuıum•u asır o·r· 
talarında bir fcl1'ıketle karşılıış.. 
mıştı. l\losko! lıarbindl' Batum· 
daki Türk kııHclll'rinc erzak 
\ 'C nıilhimmat ;.:ötiiren ufak bir 
deniz Iilomıız fırtına yiizlindcn 
Sinop limanına sığınmıstı. Bu· 
nu fırsat bilen Rus donanması 
büyük kU\"\·etlerle Sinoba gel· 
misti. Rus amirali Nalıiııorr fi. 
lomuzun teslim olacağını ı:an· 
nediyordu. Çünkü aradaki tonaj 
farkı müthi~ti. Hadise 30 :Knsım 
1853 de cereyan etmişti. Filo
muzun kumandanı Osın:ın Paşa 
teslim olmaktansa dö\'üşcrek 
sancağının şerefini ytikseıtmek 
istedi ve böyle yaptı. Neticede 
filomuz· m:ıhvoldıı. Ruslar, Si· 
noptaki Müslüman mahalleleri· 
n i a tese \'Crm<'kl<>n ~<'kinml'dİ· 

3# • 7 • .l.~.'U! ----

• 
S inop, Cunılıuri.ret dev.rine 

kadar J{:ıstamonu \'illiyeti
ne tabi bir sancaktı. Cumhuri-

' yelten sonra bir vilayet haline 
geldi. Karadcnizin bu tabii lı
manı \ 'C giizcl şclıri dııha ~ok 
himmete muhtaçtır. Cumh uri
yet hllktımetlcri lliyık olduğll 
aliık:ıyı Sinob:ı göstercceklerdil" 
ve insallah ynkın z:ımnnda bii· 
ylik inkişaflara mazhar ola<'ak· 
tır. 

Sinop'tan isiınler 
(Başı 2 :nd de) 

Sağlık \'C S. Y. l\Iüdtirü: Dr. 
Kazım Ömür. 

Jlastanc :Baştabip ve Opera· 
töıii: Dr. ibrahim İn:ıl. 

Hastane Nisaiye Pıl.: Dr. Mi· 
tat Düzcan. 

Hastane Rüntgen Mü.: Dr. 
Faruk Öğüt. 

Sıtma Savas Tabibi.: Dr. Na· 
zım Ünsal. 

Belediye Tabibi: Dr. ~Takbu-
lc \'eşin. · 

Kar:ısu Bucağı Hüklınıet Ta· 
bibi: Dr. Emin ŞckerC'.i. 

Veteriner l\lüclürii: Şükrü 
Eknıckçioğlu . 

Merkez Veterineri: Orhan 
Şahinoğlu. 

Veteriner Sağlık :Memunı: 
Mümtaz Kızıltan . 

Ziraat :\lüdiirü: Namık fü. 
bek. 

De\•let Orman iş. Müdürii: 
Remzi Tckbaş. 

Tapu Sicil Mu.: Hikmet Şe
kcroğtu . 

Posta Telgraf Telefon Mü
dürü: Ferzi Yüksel. 

Tekel .Müdürü: Cemal Gür· 

soy. 
Llm:ın Başkanı: Hayrettin To 

ker. 
Sııhil S:ığlık :Memuru: Sami 

fü•in. 
Zirant Bankası Ş. Miiclürü: 

K!izım Gamet. 
?ılclcorolojl İstasyonu Me-

muru: Melımel Satıağalar .. 
İl .Miiftiisü: 7.iihtii Aykorıu. 
Toprak OCis :Ekip Şefi: Ah· 

mel 
Fl·nnler l\lcmıırıı .: l\luhsiR 

Kıriınl. 
Gümrük İdare Memuru: I!eh 

ı:et 'l'uzcuoğlu. 
Gümrük İd:ıre K ısım Anıi· 

r .i:, Abdullah Çetkin. 
Deniz Bank Accntası: Ha

san Yorulmaz. 
Sinop Gençlik Klübü Başka

nı : Aydın Akpınar. 
Demokrat Parti Başkanı: Şuk: 

r ü Tekinoğlu. 
Cumhuriyet Halk Parfoi Baş 

kanı: Haşim Tarı. 
Millet Parlbl Bn~kanı: Hal il 

Ölkaptırn. 
D:ılmi Encümen Üyl';;i (Si

nop) Galip Öz.k:ıptan . 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZiRAAT BANKASI. 
Kuruluş Tarihi : 186J 
• 

SERMAYESi: ,000, 

Zirai krediler ve diğer her türlü banlcq hizme_tlerinin 
ifasında sayın müıterilerin in emrindedir. Yurt içinde 

41 O ıube ve ajansı, dünyanın her tarafmda muhabir
leri vardır. 

Türk Urası 

• 
Vadeli vadesiz tasarruf hesapları için' 
650.000 liralık bir ikramiye plônı haztr
fanmıc;hr . 

10 
• • 

ÇEKlll$TE: 1 EV 
Ayrıca: 10,000, 1000 ve 500 liralık ikramiyeler, traktör ve ziraat aletleri 

ikramiyelere iştirô:k şartlarını banka şube ve ajanslar1ndan öğrenebilirsiniz . 

S f N O P ŞUBESi 

AY ANCIK Ajansı BOYABAT Ajansı 

• • 

GERZE Ajansı 

,. - -

VERİLiR 

• ~4 

~ ~·~- 1 

._( 

-• '); 

' 

Sinop ka lesi ve saat kulesi 
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Sin o 
ka 

a 
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Sinop ve kn:ızlıınnd:ı umumi 
bir 1Jr:ıi k:ıJkmm:ı istci;inin 

h:ıv:ısı esiyor. B:ınu temin ı'in 
ıkeııdi c:ıyrttlerinde>n b:ıı;k:ı ht.i 
llümctın de m!I.lhcrctil:i Si· 
ııop'lul:ır :ıızu ediyorlar. 

ütl:ar sahaya cclt.Jt dilmiştir. 
1952 yılı ccltık Jekcltcsinin pi
TiDÇ ol:ırnk bu ilde 5 bin tona 
varacai;ı t:ıhmJn ediliyor. 

Çeltik clumi 11ililden güne 
gcli~mcktc ve tcJrnık e~slnra 
d:ıynnre;ıkUıdrr. Çay sul:ınnın, 
nr:ızinin Olçil~iine ~öre t:ıksi
mini sağlamak fücre bc•ntlcr 
ve fiU n)·arı için k;ıp:ıklar inı;a 
diliyor. Eu suretle ~iftçilcr .n
r:ısınd:ıki su ilıtıUıfl:ın h:ıUe
dılmh1fr. 

• " ır 1 

t:ıdır. H:ıllu tcsvık için mecc:ı· 
nen zeytin ve fındık fidanı dıı
ğıtılması L<teniyor. Sinop y:ın
m:ıci~nın sathı m:ıillcrindc 
bır bademlık t~~isi ae mümkün 
gôrülmcktedir. ötcdrnbcri Si· 
noplulımn arıusu ol:ın bir 
mune :fidanlığı kurulması 
hrnOz Et.TÇeklepnemi~1ir. Bu 
fidanlığın, Sinoptnki mc•yvacılı 
I:.ın kalkınmrsına büyük hi7,me 
U clarağı umuluyor. 

Sinop ili topraklan ayçiçcl:i, 
r.oya ve kolza gibi yağ bitkile-

Vilayetin, ıklimi ve toprağı, 
çeı;ılli rlnıl ürUnkr yeti~iril
ıııı::;ine ~ok müsaittir. Hububa
tın bütün "c~;tlerrndc!n ba~ka, 
tütün de c:kilir. Hububcıtın e. 
.kim saha~ı crtalr.ma olar:ık 70 
bin .hekt:ırılır Ye istihsali an
cak mırtıalll ıhtiyarı knrpfaya
r:ık durumıl:ıdır. Yalnız ıı•
ııenin y:ığı~lı ı;ltmcsi Jı:ı.linde 
Mısır ekirr.i vnımli olur. Mab
ırnl, mnh:ılli ihtiyarı hrpladık 
tan b:ı:;ka kom~ vilfıyetlere de 
ı:Hnderilir. 1951 Ecnesınde mı
sır m:ıh~ulü ıçın mlls:ıit gidm 
h:ıv:ı ı;artları, istihsali ~rtırmış, 
\•ilfıyrtin tq;ebbüsü üzc·rilli!', 
Topr:ık M:ıhsullerı Ofüi Genel 
:Miidiirlüğünrc bir mübay:ı:ı he 
yeti trşkıl c~ilmistir. Hu ekıp 
i•ir yıldır 1:ıaliyettcdir. Yalnız 
2n•·rkez ilçe mliı.tahsille>rınden 
2 l!in tı•n mısır r.:ıtın alınmış
tır ve mllb:ıya:ıy:ı ılcvam edil. 
ııırklcılir. 

FiniıdnliJı.Je 
mikndcJe 

rinin yctiştirilmcsıne cJvcrisllılir. 

(:'rltilı 

ıira:ıti 

Bny:ıb:ıt, Gerze ve mrrlıez il-
çclC'rinde Ç!'ltik ıiraııti ya

f•ılmaktadır. Bu yıl Boy:ıb:ıtta 
l0.800 dekar, GnzccJe 2440 de 
k:ır, merkC'2 ilçesinde ise 1277 

Çeltik s:ıh:ıl:ınnda sivrlslnclt 
milcarJcl!'si itin ı;crckli tcd 

birler nhnmı~1ır. On günde 
l:ir b>sik sulcıma i~krini pl!ın. 
Ja~tırmnk üırrc ııı koreculan 
tutulmuş ve bu ıahaların Cİ· 
nrında mevcut küylcrı1e sivri
sinek mücadclrsi için ntma s;ı
vııs ekipleri tc~Jdl cdilmisUr. 
Tarım füıkıınlıl!mın verdiği tab 
sisatJa alın:ın yüzde yüz D.D T. 
fn.ka!üdc iyi nelk<'lrr dde e
dilmesini mümkün .kılıyor. Böy 
lece çeltik s:ıh:ıl:ınnda sinisi
ncktcn muzt:ırip çiftçi kalma
ınıstır. 

Zir:ıl lı:ıllınma içiıı 
<lilckltr 

5ınop ıkliminin 1ey1ineili~e 
elverl:;li olduğu ıınla~lm:ık-

p/ta 

liye 

~ı 
soor ~~ 

i Jı 
5ınop Gençlik Spor ltlübü 1944 yılıncla Jmnılmuştur. Futbol, 

''OlC'ybol ve kiirck sporl:ırı f:ı:ıliyct hıılindrdir. 167 fı7..llsı 

''ardır. Ayrıca kJ[ıbün tiy:ıtro, temsil kolu dn bulunmııktndır. 

1052 yılının ilk ayında temsil ve aidatlarda!\ 875 lir:ı varidat 

tcmln edılmiştir Klüp ba~kanı ve diğc.r mC'nsuplan, bcclen 

terbiyesi bfilçcsindrn ayrılan '700 lira tah~iratın kendilerine 

vcrilmemedndcn ~iktıyd cd~}"orlar. Aync:ı Sincplu gen~erin 

t'n büyük lhtiyn~larımlan \;iri de, bir spor sab:ımlır. Validen bu 

.hususl.:ı yardım ve :ıltıkıı b<>kkyen ccnçlcr bu dileklerinin ken 
ıllsine duyı•rıılm~smı jc;tiycrlar 

sinolıun 432 ~tiiyü vardır. 234 
l\iiydc mclıtcp varılır. Bun

ların on dokuzu eğitmenlidir. 
Uu sc.nc bc·ş mektep cl:ıh:ı ya
Jııl:ıc:ıktır. Diirt ile<.' mC'rkffln· 
de 1119 <'rkck. OOC kız, öğret· 
menli köylerde 15:357 nkck, 
9 .2.'iO im~ ·<'i'itmrnli köyJcrdc 
504 erkt'k, 412 kız mektebe de-

•t 
>:urslıır için bir bina temin et· 
mı~Jcrdir. 

Bu husus geçen Eenc tecrübe 
C1Ji1mi~1ir. Sat15 mahalli ve y:ığ 
fabrik~ olmz.dığı için, bu te
t:ebbfü de !ıkim k:ılmıı;tır. 

Mcrkez.! bir mnhalde, ynğ 
frbrikası kurulmaSl, bu ncb:ıt 
ların istihsaline büyfik ölçüde 
hız vcrebilir. 

Zirnnt fılct1cri 
nclıf~nclır. 

5mop. ilinin yı:1nız. Boyab:ıt 31 
çcsmde sabıt bır sckkhır 

bulunuyor. Bu, ihtiyı:cı kar~ı

Jnyamama1rtn<lır. Biribi rintlcn 
unık mesafelerdeki ilçelt'Tde, 
en :ız iki~cr tane selektör tah
sisi faydalı olac.ıktır. Sonu, 
gübreleme. tcprak i~leme uStıl 
lC'rinin köylüye öğretilmesi için 
harc•kete tcçilmcsi, mütC>hassıs 
lar giindcrilmcsi bcklcniyor. 

Bu senc·ki çeltik c1ıiml, hava
ların yn~ı~Jı gitmesi dolayısiy
lc muvaf1nkıye1li gC(misUr. i
lerde.ki yı]]ıırda kur:ıkhk olm:ı. 
sı ihlimallerini gö:z.önüne ııla

r:ık ç:ıy v!ıdilerinc kuyular ıı

çılınası ve bur:ıdan motorpomp 
l:ırl:ı su çıkanlm:ısı ccltik ıİ· 

rnaUnin ilerisi için fayd:ı lı o. 
1:ıcaktır. 

l'mi l:ir clıim 
Eıılıası 

ginop n:nin tarıa :ıraıisı pek 
faılıı ı;enis değildir. 5000 de 

k:ı.r büyüklüğündeki Aksnı b:ı 

taklığı kurutulduğu t:ıkdirde 

Sinop, \'erimli bir arıızi k:ız:ı· 

nac:ık, crçim s:!hası gcni~liyc

ccktir. 
İ~c blltün bunları Sinoplu

lar <ılr::kıılı ma.kamlar:ı duyur
maya çalışıyor ve ı;cbırlerinin 

.kaU.1nması için cllerinı:lcn ı:c

Icon g<ıyreti sarfcdiyorlar. 

' 
~ir.cpta u(iik bir .kayılı{J. 

' n denizci 
çocuklar1 

Sinoplu çocuklıırda denizci· 
Jiğc büyük bir heves var

lhr. Hos .z:ımanlarmda, kiirck 
çelmeili, kayık kullanmııyı yal
nız bir spor cl:mık değil, ııynı 

· :r.:ımanda ı:eçimlerini temin et. 
mck için de yaparlar. i~c. Va. 
hın ekibini Girestın \':ıpurun· 
drın sahile ı;ötürcn 11 yasında 
ki {)<;--..man Öwl de bunlardıın 
biridir. 

Sinop'tan 
Vali: Avni Dümcr. 
V.ali Muııvini: Niı.ametıln Yü 

ccl. 
llukulı: İ~lcri MlldürU: s. He 

Cf P May.kut. 
M:ııyet Memuru: Mccit Sön

mı.•:ı. 

Scferbcrlık Me.: Kemal Tuğ 
cu. 

Nlıfus Müdürü: M. Kazım U
lusoy. 

jı Janclarma Komutanı Al· 
bay Hilmi Polat. 

ilce Jandarma Bölük Komu
tanı Yüzbası Kemal inanç. 

Emniyet Mudürü: M. Ali Bil 
külmcı. 

Özel İdare Müdürli: Ncvuıt 
Büke. 

Özel İd:ırc V:ıridat Müılürü: 
Ali Diıdaroğlu. 

Anl:ıttıilın:ı görr; ille mekte
bi hcnüı. bitiren küçük Osm:ın, 
t:ı1il aylannd:ı t.:ıl-ıa~ma y:ırdım 
edeıclr, onun da dinlenmesini 
sağlcımış oluy.-:ır. Hu zeki ba
kışlı, t:ılışk:ın Osmanın ilerde 
bir dolıtor, bfr htıllim 'eya 
mcmJckctc 1:ırnrlı münevve.r 
bir uzuv ol;ıı:·ağı mu halı.kak· 
tır. 

isim.ıer 
Belediye Rn~kanı: Şcvt.ct Şe 

Jı:croi;lu. 
Karasu Durak Mlicllirü: Ilii

seyln Ddlgöz. 
Kııb:ılı Bucak Müdürü: İh. 

Ean Öıg(ımeç. 
Aı;Jiyc Ağır Ceza Yargıcı: F ... 

s:ıt Tevfik Er1:ı.'lğ. 
Cumburjyct Savcısı: Esat ~ 

nsel. 
Cumhuriyct Savcısı Y.: Fah

ri Durndoi:an. 
Cuınhuriycl Savcı Y. C. T:ıy 

yar Görglin, 
As. Ccuı Y:ırgıcı: Nih:ıt Bi

Jilıser. 
As. JJukulı: ·Yargıc~ Aril 

K:ırtın. 

Sulh Y:ıtı;ıcı: Şcldp Akb:ı,_ 
Yargıt Y.: Orhan Ccbed. 
Sorgu Yargıcı: Ali Ulvi Ak-

soy. 

kra Memuru: C:ıhit Ötevin. 
Cezaevi .Müdiirü: Rahmet Kı 

uldağ. 

Askerlik Şubesi B:ı:k:ını: Al 
b:ıy Abdullah Çalışa!. 

İl Defterdar.ı: S:ıim Candan. 
Saymanlık .Miidürtl: Nadir E 

yübcğlu. 

Gelir .Mfüliirü: İrfan Çilc~iz. 
İl :U:ısımevi Müdilrii: Murat 

Koca. 
Milli Egitim Müdürti: Akil 

Mc,ııgli. 
Ortaokul MüılUrii: Murat 

Gilrsoy. 
F.rkck Ort:ı San:ıt Okulu Mü 

dürli: Miir!:cl Türkan Sümer. 
Kız Enstitüsü Miidüriı: Mü

:ıeyycn Çclikcr. 
ilköilrctim Mülcttisi: Kadri 

Dora. 
illı.üj!rctim M iifettişi: Hasan 

Akıner. 
B:ıyındırlık Müılürü: Yuıiuf 

Ziy:ı YJldırım. 
74 Yollar Ş. Şcfir' Vc~ihi Ak. 

tek.in. 

m J{ız S:ın:ıt Mrk· 
tebl m:ıhiyc1imlc kursl:ır açıl· 

ıu:ık üzeredir. Ger-Lelilcr lıu Shı oı,ıa &.>it BiJM T~bcsi n e4tmil (J>tt-:ımı 12 .ncidd 

,, 

~· ~ .,.,_....,..,, 

S\nop nas\\ b\r yerd\r 
(Başı 8 incide) 

Nur, bir kunduracının vğlu olar:ık doğmu~. fakat l<cndisi dt', 
k:ırdc5i de bab:ıl:ırının bilgiye elan saygısı ve kendi istid:ıt
l:ırı sayesinde yüksek tahsil côrmüşlcr, bcllibaşh birer 5:lhS1· 
) 'el sahibi olmus}:ırdır. Sinobun ~rafından \>e tüccarınd:ın E
mirı:ade İzıct Efendi, tıp tahsil C'den Rıza Nurdald yüksek is
tid:ıdı gi.1rmü5, f:ıknt mefilctinden ziyade politikay:ı heves et
mesini dofnı bnlmnmıştır. İr.zct Efendi; suf sceiyesine ve fl-
1fü:bne ı;aygi <'f.Cri olarak, gcçcrkcn herkc!fo :ıy:ıfa )ta}ktığı 
doğru söı.Jü ve U7JU adnmlardıındır. Rıza Nur·a şu nasihati ver· 
nıiı;tir: ·Siyaoctc girme, kendi mesleğinde ileri {;ilmeğe ç:ılıs. • 

Doktor Rmı Nur, bu nasihati dinlemiycrck, ittihat ve Te
rakkiye k:ırşı Hürriyet ve İtil5f mül"adele~·ini ııç:ınların ilk sa
f ıııa geçmiş, fakat İ!itikUıl Milcadelesinde Ankaraya katılmış, 
Lozanda ikinci murahh2S w. Sıhhiye Vekili mevkilerine geçtik· 
t<'n sonra, 1ck paı1i iclıııesinc isyıın fekJinde bir müddet Avru· 
pada yafamııi. r.onra memlt•hte dönerek kendini tarih tctkik
lcrine vermiş ve dört cfü11ik Türk T:ırihi'ni yaınııştır. 

:BİR NUR KA l'NAGI 

Doktor füı:ı Nur'un Sinoba lımıktıilı kütüph:ıne, Sinoplular 
tarafından haklı olarak bir <Nur kııynağı) diye yftdcdiliyor 

ve Rmı Nur r:ıbmetle anılıyor. Kendisinin maneYi cvHıdı sıfn
tıyle Nihal AdSlı, :merhumun \'asıyetine karşı bir dava açmıs, 
fakat buna kaybetm~ir. 

Rnıı Nur Kutüphanerl, li<'hrin en giizel bir yerindedir. Çok 
kıymetli bir mlldir<'si vardır Zentin ve muntaza:r.:ıdır. Memle
ketin iyi idare edilen sayılı küiüphanclerinclcn biridir. 

Doktor Rız:ı Nur'un kardeşi Şükrü Bey, Orman B:ışmüdllr
lüğünden emeklidir, Sinop D.P. Başkıınıdır. Sinopta iyi cin! 
ınt.yv:ı ağ:ıc:ı ycti§tirmeti kendine dert edinmiştir. 

Son devirde umumi h:ıyııtta rol vynayan Sinoplular nr:ı

sıncla 1908 den ıonr:ıki 11.ebus:ın Meclislerinde mühim roller 
vyn:ıyan hukuk fılimi ve mnli hükfJm<'tin ilk lladciye Na
:rırı Yusuf Kem:ıl Beyi \'e Cc\'det Kerim İncedayı'yı :rjk
ıt:lmek lhımdır. 

Ilugün de Sinop, Büyük Millet :Medisinde muh:ılıfler tn· 
r:ıfındıın temsil edilen, bclediyecileri ya Halk Partili veya 
J.lillct P:ırtili <>lıın bir vilayettir. 
llf.'FiK HALiT 

M:ıhmut Şevket P:tfanın r.cl:mdctindl'n EODra Hürriyet ve iti-
l!ıfçıl:ınn Sinob:ı silrlilmcsi, şehrin fikir hayatı üzerinde 

izler bırakmıştır. Bilha~ıı Refik JJ::ılit, Rum malıallcsinde bir 
evde <>turmuş, f;ehrin edel:iyat:ı istid:ıtlı gcn(lcriyle temas ha
.linde bulunmus \'C onlıır itin s:ınııt bakımından bir ilham kııy· 
nağı. olmu:tur. Refik Halidin Sinoptnki ikametine ait intıb:ı.la
rı : -ine~t', öküze, buıa~ıyıı dair• :ıdlı bir yıızıda if:ıde edilmiş
tir. :Su ywda mahalli lıir takım hususiyetlerin iizcrindc durul· 
muştur. 

Bugün Sinoptn en çok rnilnak:ı5ayı mucip -ol:ın meseleler
den biri, yeni hastan~nln yeridir. m:stnnenin şehrin şu veya 
bu ucunda yapılmasına t:mıfdar olanlar, lehte ve aleyhte de
l iller sayıp doküyorlar, foknt Rıza Nur kütüph:ınesinin civarın· 
d:ı yapılması fikri ağır basıyor. 

Memleketimizde dahili turi1m inkişaf edecek olurs:ı, ı:üzel 
ve e~iz Sinop bu lıarekcttcn clbctte iyi bir lıissc alnc:ıktır. 

Eper müstakil gnzcte!<'rc k:ır~ı istid:ırd:ı mevcut husumet; 
mcmlekctimizdt' defalarla gördüPümüz st>yri tııkip eder Ye bo
yunduruk kabul etmiyen gazetecileri ycnid<'n bir tarafa nclyetr 
mek lazım gelirse, menfa diye §İmdiden Sinoba talibim. 

'ta 
Sinopluların kendilerine mah 

sus bir tnkım gelcncklC'ri 
,·:ırdır. Mcselli kıı tarafı, kı:z.. 
l:ırını vermeden öner, erkek. 
tı-n bas parası alır. Verilecek 
mikt:ır her iki t:ır:ıfın maddi 
dııruml:ırına göre dcğisir. 

Bu 'blraı dıı kız tarafının, 
ısel!clerce hazırladığı çeyiz mas 
rafının karşılığı sayılır. 

Sinop civarındııki kız kaçır

ma hadiselerinin sebeplerinden 
hiri d,. hn T'~r:ı mr<rlr!t1dir. 

A. E. Y. 

.Ier 
Bııraların hususi yemekleri 

ele vardır. Sac kebabı .. Yu 
v:ırlak bir sacın içine kuşba&ı 
el, biber, domates dcğranıp :fı 
nna veriliyor. Ve sonra suyu· 
na ekmek batırılarak, çat:ılla 
değil, elle, .fıfiyctlc yeniyor. 

Boyabat en i>i plrlnt bölge
lerinden biri olduğu için hura 
<la da pilavın çeşitli ~ckilleri 
yapılm:ıktadır. 

Paslınn:ılı, etli, yumurtalı pi 
JAv bilhassa Boyabat't:ı çok sc· 
vilır .• 

Boyabatta s .ıtma mücadelesi 
(Başı 5 incide) 

c:ık mıısr:ıfı karşıl:ır. Bu mevzu Bayındırlık Bak:ınlığının kü
<ük su işleri :ıı asına girme~t' her halde hiyıktır. 
BOYAUA'I'TA SAGLlK 
DURUl\tU 
Bob:ıy:ıttıı salı;:ın hast:ılık pc!< yoktur. Verem ıliğcr vil!ıyet vo 

kazıılarıla <>ldui;undan dnlııı nzdır. Kıız:ıd:ı on yataklı bir 
s:ıJ;lık merkezi bulunuyor. Falrnt, buracln yat:ın lıastııl:ırın ek· 
seı-isi, cerrahi müdahakler kindir. Knsabada bir ec1.nnc ve beş 
doktor v:ırclır. Bu doktorlardnn dördü Boy:ıb:ıtlıdır. İhsan Ata· 
soy i~minclC'ki s:ığlık mcrkt'1.lııin h:ı~doktoruna da Boyab:ıt ht'm· 
şerisi unv:ını, Bt>lcdlye meclir,inin kararı ile verilmiştir. Di[!cr 
doktorlıır, Mustafa M:ıvişgil, Orhan Akpınar, Fahri l\öprülO, 
Ömer Baklanoitludur. 

GOOD • YEAR Fabrikasının im61 eıtiği Kamyon lestillerinin muh1elif fiyatlı 
·&elıiz modeli mevcuttur. En ucuz lôstik az kilometre yoptığı için ço~ 
'daha pahalıya mal olduğu bilhassa memleketimizde çok tecrübe edilmiıtir 
Karyıyon lôstiği alırken i~inize en uygun modeli ıin1ihap için tecrübelt 

_miitehmsıslorımızın fikrini alını;. GOOD-YEAR'ın en rühek kaliteli ve en 

polıalı olan ROAO LUG lostilderini tecrübe ederseniz bunların kilometre 

hezobiyle en ucuz lfutik •. olduklarını siz de takdir edeceksiniz. 

4~ 
DONY ANIN HER BiR TARAFINOA 
GOOOYEAR LASTiKLERi iLE HER BiR 
MARKADAN f AZLA YÜK NAKLOLUN· 

DU~U BiR HAKIKA TTIR. 

·- Memleketin her bir torofındtıki acente· 

lcrimizden ROAD lUG veya diğer model 

lcrde GOOD-YEAR lastiklerini arayınız. 

Sinop' un Sinoptan büy 
kasa,bası 

<9uncudan de,•:;ım) 

Böylt'Cc hs:ıb:ının, diğer vil~ 
yellerle telgrııf, hem de tele· 
fon irtibatı kesilmektedir. 130· 
yabat postnh:ınesindc bir nöbet 
çi memur kadrosu ihdas edi
lt'rck olursa kasaba ile diğer 
viliıyt>tlcr :ır:ısında irtib:ıt te
min cdil~c-ck \'e b~ylcce 20 ncl 
asrın lca~ettirdiJt vasıtnl:ırdıın 
istifcdc o1 unacaklır. 

Bunu, b.rçok Boyabatlı mu· 
hakkak. ııtakıılı mııkamlnta cllı· 
yurmamızı i~t!.' liler. 

ikinci clilck de şu: 
Boyabat kaza olmasına rağ

mC'n Sinopt:ın çok daha kala· 
balıktır. F11k:ıt. hfıkim kadrosu. 
kaza olcluğıı için Sinoptan çok 
noksanclır. BOylecc, hakimi aı, 

diı\':ısı tok lloyabııtt.a, Pl'k ta
b:iılir ltt, isler çabuk yürümc
mckttdir. 

100-150 kilometre m!:".afc
dcn ,birçok mrsraf yaparak 
m:ıhkf'meye ccicn kôJlünün ka· 
!abalık yOı;ündr>n dlk:sına fı3. 
kılamam.ıs:ndaki k.:ıb:ıh:ıt, h~
kimde drt;;ldir. ihtiy::ıı::ı ııöre 
115.Jum •· !:Ji~tı yapıldıf•ı t 
dirclc Bo~•b:ıtlı l:örl'i: çok bU. 
ylık l>ir drrttrn, 1'.ıkıntıdan kur 
tulmuş olncaktır. 

(']cdiyctilrrln ılc 

drı-tlc·rl var 

Üçlincli clilek de bt'lccliyt'cile 
rin. J)iyorlar ki: 

- llelccliycnin binası yok ye 
ni bio:ıya ihtiy:ıcımıı \'ar. llal-

, 
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Boya/Jatıa üç 
partiyi ziyaret 

(Bap S i•ci4e} 
ren ı:eaç ıvukall:ınn, doktorla· 
nn, mühendislerin, ticaret ve 
ıiraat adımlannın günahımız 
olamaz 

ŞahsıyaUa uğraşmak. memle
lı:etimiıin saadetine engel oluyor 
genç demokrasinıi~in inkişafına 
scd rekiyor, memlekette nium 
ve otorite ruhunu kırıyor. Me· 
sell bir buçuk ayda burada 4 
katil, 48 yaralama va1cası olma· 
sı, umumt :kuvvetlerin kötüye 
kullanılm:ısındln ve hm.ur ve 
istikrar tesisi yoluna gidilme· 
mesinden ileri geliyor. 

Ucesinde arımı7.dın atılııcağı· 
:nı duyduk. uıiıldük 

Biı muhılifiı. (akıt o.r. ı:ı· 
hıslara ve imt.iyııltlara değil, 

bütün memlekete hiunet eder
se, hakkını vermeğe ıraııyıı~. Bii· 
tün vatandaflırın 1hülı:Qmet,i ol· 
duğunu h:ıtırlayıcalc bir ıidıro

nin hısretlni tckiyoruı.• 

D.P. 
Merkttinfe 

D.r. de ileri sürülen ıCikirleııin 

urlastvle meşhur Gerze 
Memlekette imtiyazlı bir sı

nıf yaratılıyor. D.P . .li olmağı; 
her nimeti görmek, her ukubet
'ten beri kalmak için kafi diye 
telfikki edenler 7.Ulıtıl" eniyor. 
Her hangi bir D.P. linin esnssıı 
lıir mllrnc3ati üzerine derlı:ıl 
müfettlsler geliyor, ıncınurl::ır 
hakkında tahkiknt açılıyor. Me· 
nmrlar \J3skı altıncbdıı· • 

özü şudur: ·Bit Anlc:ııraıfa 
iktldardayıı. İdare nıakinemı
den ısıl biı şiUyetçiyıı. Cevdı.:t 
Kerim'in yerleştirdiği adamtıır 
hlilll yerindeıtir. İdareciler Halle 
Partisinin lehine çalı~ıyorla r. 
Milleh·ekillerinden &ikiyetimiz 
çoktur , Muhtar Acar. Servl!r 
Somuncuoğlu, Doktor Muhit 
Tüm<>rkaıı, Doktor Ali Şükrü 
Şuvh, Nuri Serto.~lu adlı heş 
milletvekilinin yü1lerini unu l· 
tuk. Giirsek tıınınıayız. Resim
lerini gönderseler memnun olu
:ruz. hatırlam3k ve gl.irllnce ta• 
nımak için... Seçimden sonra 

gok.ıkları, ı.Jilkkllııları her §e· 

yi tertem~. •>•dınhk. Av· 
:ruNnııı bir sahil 'kasaln5t ha· 
liııde bulduğumuı; Gerıe, iktı
SJdl r;elişm~ unsurlarını tam:ım 
ladığı takdirde en zenı;in ka
zalarımn:dan lbiri olabilir. Ger
:zede köylünün geçim 'kaynak· 
brm:lan biri olan b3hlıçıltk 
hliliı irıtidat bir şekilde yapılı· 
yor. Sinopta 'İnşa edilen buz 
:fıılıriknsından 1Ger:z~li balıkçı· 
la r ıfn ı(aydalınıbllecekll.'rini 
ve buyll"Ce diğer vilayetlere, 
yabancı memleketlere yapıla
cak hnlık sJltşı sııyesinde ka 
salı1ya epey para girece,~ini 
siiylüyorlıır. 

G"rzedl!, tavukçuluk da ya. 
pılıyor. Avrupalıliirın en ter· 

·~ 

l'1illet 
P.ırfüinde 

M illet Partililer, şu zeminde savuştul.ar. İkisi nra seçimler<tc 
beyanatta bulundular: •Va· geldi, üçü hiç görllnmedi. Vi

liyi hep birden istikbal ettik. lüyeUn davaları var, Meclise ak 
D.P. ba~anının e\'İne misafir setliremiyoruz. Tannı .Blkanı ~e 
oldu. Bu baskın h:ıkkmda SÖY· lirken. milletvekillerinin de be
liycccklerimiz vardı. Söyledi· raber olacaklarmı sandık, ya. 
ğim uman vali kendisine ·Sizin nındıı aradık, hiçbiri gelmedi. 
söz söylem!"nize lüzum yok, ben :ırnıet, Bakanla başb:ışa kalııral:: 
sizi müdafaa ederim• dedi. Mil· \"azifesini vekalet deeıı, asalet 
Jel namına çah.ııın memurun yoluyle yerine getirdi. 

citı ettikleri yumurta, Gerze • • • ,,.._ •· b. c· ı·ı 1 b" l"kt 
l d K b l 8.ışmuh:unrımıı, ~ne Kaymaa amı ve a:z.ı .er:ze ı er e , ır ı e. yumur ıısı ır. asa lntn su a· · -

kıymeti takrlir edilmiyor. 1D.P. Milletvekillerinin a!Ak:amlı
mcnsuplarının btediklerini yap- ğına ı·ağnıen Sınob~ köy sulıtn 
mJyanlar, yerden yere nakledi- için hükumet 175.000 lıra gün
Jiyor. Kanunların tarafsızlık hil derdi. Geniş yol faaliyeti saye
kümlcrini ,korumak ıne\•kiinde sinde Sinop İç Anadoluya. ;ı. 
olanlar. bizzat bunların bozul- çeler birbirine bağlanıyor. Kı· 
ınasına imkan veriyorlar. • Evde :zıhrnuık köprüsü ele alınmt1tır. 
cvlad.U ay:ıl var• diye nice me- Bu tamamlıınmc:ı Boyabat. K11s 
mur, vicd:ınıyle .ihtilaf haline tamonuya bağlanacak ve 1stan
dü~üyor ve azap çekiyor. Rııma- :bul - Err.urum yolu üstünde bir 
zandan bu tarafa 48 yaralama rne\·ki alacaktır. Zaten buranm 
hAdise olmuştur. ormanlarında kaldınmlı blr yo

rı kireçli olduğu için, yum ur- Yol ve k:ın:ıliıasyon kilometre ka:iar kanaliuısyonu 
tatarın kabuğu da sertleşmek· derdi \•ardır. Ara sokaklar da kanali· 
te. dol.ayas ıy]e uı;un yola da- Gerz~e ara sok.altlar dahi 'USyon 'tertilı:ıll ile ana cad:le-
yanıklı olmaktadır. Gerıelfen geni; ve ferahtır. Bele- lere bağL'Ulm.aktadır. 
dış;ırıya, hoftııd~. 120 tabut diye, en bUyitk ana cadd!" ola- Gerulilerin de en büyük şi· 
yumurta S('vkedıltyor. rak, 'Tekel Cııdde»i ve İnönü kıiyetlerinden biri vapurlarda 

'Rcsmi iliın yolsuzluğu mem· la tesadüf edilir. buna Bagı.l:ıt 
leket için bir yaradır. Kalemle- yolu derler. fakat Dördiincü 
rin satın alınması memleketi Muradın Bağdat .seferi için a<:
kötüye ı;ötürür. t.ıl(ı yol olması akla dalıa yakın

İstanlıul:lıı 325-350 kuruµ, C:.ı:f!lelerini yıptırımkto.:lır. 3 yer bulunmamJSıdır. 
Sinoplu lM kurus1 olan kuw ~--------
eti, Ger?P.de 150 kuruştur. Ka· ı 
snbıının ihtiyacı karşılıın!lılı:tan 
sonra, kutu umanı fıer harta 1 
!300 küsur kur.u lstanbala ı;5ıı- · 
<!eriliyor. j 

Sinop Valisi anla.tıyor 
D.P., eski iktidarla mücadele dır. 

halinde iken. ıbizzııt kurucular, Celediyeılen de 
•Radyo babalanma malı değil· ,Şikiiyet ur 

İr.taııhulıı 12!; kuru111 gelen 
kıızularııı toptancı luısaplıır ta
rafındıın 350 kuruşa halkı .sa· 
tıııııgı ı1a ınCJlümdur. 

Kıısalıaıla yeni yeni teltik e· 
kimine ba,wlı.ınmıştır. Bu sene 
2 milyon kilB relt.ik ~tilısal e· 
dılecel!i tahmin olunuyor. 

Cene 
Bele~iye"i 

Gerı.c Celediyc Bi!şkıını: Halk 
Partili Mahmut Şenyüce. 

Baskan Vekili Hüse1in Mm:ık 
lıdır. murnbı'lın imar pliinının 
tı•lhikıne 'b.ı,&lıınmıştır. 

F.lektrik, 1~0 heyı;ir tuvvt· · 
Unıle Oiul molöründert temin 
edilıııekledir. Kas:ılıadıkf 4')() 

al>0neye, :kilovatı 38 :kuruştarı 

ttı:rın Yeriliyor. Şimdiki mo
tor; ihtiyacı karşılayamadığın. 

dan yenidrn bir Diıcl m<ttörü 
getirilmesi iein tetebbüse ge. 
t;:ıniş ve İller Bınkasmdan 

j"ardım sağlıınmıstır. 

\'.eı~ede iki memba suyu nr 
aır ki, bunlar da kire~lidir 
Üflerde su tesisatı yoktur. Hııll:: 
suyunu fa pdlnanıbn ılır, 

)'ıtlıut kuyud;m ç~ker. Kanln
y11 su tısis»U kurwlmast için 
ın hin lira temin edilmlştic 

Oaüoıü&Jelti ıpnlerde l&ali;ıe
&e ~~iJocıektir, 

(Caş.ı li DC:t:ia) 
len ııaralar guya müteı.hhit va· 
sıtasıyle kullanılmıştır. Ualhıı
ki 75.000 lirııy.ı yııptmlan bliz. 
ler elle dokununca dııf ılır va· 
uyetıcdir. Uıoumiyetlc eldi.! tah 
sisat vardır. Fakat ,para yoktur. 
Bir ,taraft.a.n da yol 1vergisinin 
'bııkayad1 kalan 260.000 'liralık 
bir kısmı ,affa uğramıştır. 

,Şimdi yardım •ıuralnrı tam 
tahsis edilen yedere sarfolunu
yor. Köy ,irrue sulııı;ı itin 100 
bin lira gelmiş*, daha 75.000 
lira bekleniyor. ll ve köy yolla· 
rı için gelen 250.000 liranın sarf 
şeklt hakkın:la ke~fler devam 
e:Jiyor. TahsisaLın dışında Bıı· 
ymdırlık Bakanlığı ayrıca ma· 
kirıeler ı:ı>aderecekUr, fakat 
bunlıır henüz gelmemiştir. 

Bu iene hususi ıidarenin ge. 
liıi 703.542 liradır ki 176.640 li 
ra arazi vergisinden, 67 7S:i li 
nı bina vergiıriodendir. F.s1d yol 
ver~isinw yerini almak lirere 
m~rkezden ayda yirmi küsur -bin 
lirB g(inderiliyor. llu gelirlerle 
memur ,mııailan, bamne ;mas
n!ı, aygır dep9su masrafı ve 
dif:er ruüte!errik ,m1Sraflar ur
şıhınıyor 
Yol faaliyetleri 
yııtıırJo1nberi 701.J:ın mahrum 

bulunan ve k~n 1uradan 
muvuahı.sı bıuam\)'le ke&i1e.a 
Ayancck itçeM buı:un rar.. 1ı:!J 
ij1eyebilecek bir ,,.ula :ttavuşmuı 

lbuluouyOt'. 'Yttıuıık lulm4e b· 
atTUu geçilerek 71 ~iJıtn.ctrelik 
~ot larııamlaaml.j\.lc. llakü.el.ec, 

. dir, devletindir, hepimizindir• • , _ . . . 
Sınop . Boya.b3,t . Vezirköprü yo d" f t' d ı rdı n·ııer Beledıye, Halk rartuanın elın-. . . ıye crya c ıyor a . ., · . . . ~ 
luna ıılınacıık, bu ıkı yol da yu dik k" i!rtidııra geldikten sonra ' dedır. lyı çahşmıyor. Duk:-
souuo:ı kadar muntaı.aın bir şek hiuatı tenk.id ettikleri hareket- kanların önfine iskemle atılırııt• 
le girecektir. Birincisi 98, ikin- lerd " . dur'unlar milletin sına mini olmast, hele sıcak av-. · o · · en ,.en ·' · 1 d 'haki "kA ll d t ı· cısı 7 kilometrelıktır. Kızılır· ' hakkını ve k<>ndi sözlerine bUr· , ar a . ı sı ye er avc et ı-
.mak üzeriry! mu:?uam bir köp. met ets"nl r - :yor. Belediye. bunun nir.amh· 
rü yapılıyor. Bobayadın ıticari 1 

e • rm ieıbı oldu~unu ileri süı ü-
eşyası. Ve-drköprü üıerinden TebiUil halli yor. Fakat ıc.ıb;ıı •çıkb duran 
Ankarayı nakledilebilecek, An-

1 

lltauıua lbbalar gıda maddelerinin öc~lmesine, 
kara yolu kısalm11 olıc.ıktır eak.ın ll(":Çiminde boyun11 hatl muayenesine ve diğer e;;:a:o;lı me 
Ayrıca Boyab.ıltan Osmancık. ve ' · yapılıyor. Kısa zam1nda Ba selelere ait belediye ni!ııml:ırı
Kargı istikametinde bir yol in·' kanbr değişiyor, ıCakat l50 lira nı yerine getirmis bir mevkiı:te 
psıaa 'b.tştan~k ıüıere tahsisa· maaş:a hak kaunı1orlar. Bunla· midir? 
tı aynlmışllr. Yakında Caı'liye· ın dı. hi~ ödüyonıL F..skıden basmakalıp dilek'ler 
te geçilecektir. Bu )'Ol ıçılırs:ıı Sıi!hlı: Yurdunda İhsan Ata- ileri sürijlÜr, hiçbiri yerine g•!l
Anbra ile ;iıtib.1tımıı 50. 60 ki· sıyar adlı fedakir bir ()peratiir meıdi. Biıi ıiyırete ,gelen lıiı
lometce derecesinde kısalacak- ypnfı. Halktn ıiyillği için 40 li- Vekilin sicara p:ıketinin ıır't!::ıs.ı
tır. Tosya gibi yerle•. ild.ısıdi ra asli m:ıoş mukabilinde gece na 'not aldılclan sonra boş f1Jkı:>
h.akundın bu taraf.a b:ığlanuak ,güoduı; ça11Ştyordu. Kendisine ti attığını gün-o ıhalk, es!ti !:fa. 
muhitin blltuımasıwt hiunet vııhsi olarak 'verdiğimiz. ücret- reden ne 'bcklenebileeettini ta lc
edilmiş olacaktır. ?.aten Sıcıo· leri reddediyordu. Hanımı da dir etmişti. Şimdi gonitller fo .. 
bt. ı~ k&. '~lmasuıa sebep, :ilce·t tıemşire diye vaıife gı;rüyordu. rahtır. 'imlt5nı olan her ~Y sür-
lenyte uiıbatt bulunmama.sıy ,Büyle tıir ini:mın entrikalar ne- aile yapılıyor • 
dı. 

. . . . cektir. • vis ediltyordu. Bunlardı iı;me 
Şi~ı Sınoptan ~1ancığa l:a- Kan:feniz sahil yotu ıimdi suyu v:ı:;fı yoktu. Bu :kürlNe 

dar ~dea yol, 4? kılome~ d~· AJanctku bitınil bulunuyor 25 galvıırıitli borular •e biWerle 
reeesın1e uatı~k Ta$kopN· kilometrelik Ayııınctk - Türlteli itme S<.ıyıı getirilecektir. IO!i.O'lO 
Je ~~lı:trr. Böylece Ayın· 'k!Jimı, ,n yolu olarak ele alına· !liralık gıılvaniıli boru bı.ı ar İ· 
cık ıle ılt Anadolu ıre lc.slamo· caktır. 'lbbat.. ıturi.stik ubil yo- tinde .ihale 'Olunacaktır. Bür.ler 
nu ıra.~nıfı temas meydanı ~e- 1 • •--.. ··'l .__.. rd , , __ ._ .,._st b" .... d 'b unu bU1llUU :ı ı-_.:ar •• ır- de haurlarııyor. Boruların rer-
='L, n.a ım3o.u ı!" ~t 1 ı. a ma'ktır. • • . . _ . 
denize raldışarak lneboludıa • . . leştınleceğı ımecralu kar.du ıl-

. · . • !Bunların haricinde Sınop ve ,. 
ba.Şkı bu· deacı: lltaptsc daha ~1 köylerinde lbir ,eoac lld;yü birleş.- ıllllj, tuıuıılaomışttc. Oivarcocla 
da obcalcltr. tireeek köy t'ı:tllannın ıre köprü- ,memba suyu bulunmayan 40 

Sinop . Gene • Alaçam yC>lu- lerir. irıpMna bıştınmış. küp- kltyde ,k_uyu kar.dmhıcalı:, 1\iı:e,.... 
nuıa keşfi yıpılnıı.&1ır. Ku mık- ri.ilet' ıiç.ia 1kcreiteltt 1rektirilmiş- lerme tulumJı. konacak.tir. nı-
ulh i.ti milyoa lira ••riediLe- tir. _ _ .-.. _, .. ··d·· ._. .... 'lu T 
.-ı. · 1--• .ı .. ._ _._~Jrt or::: lan )'u ... ıuıa. ıtnU Un,-•e la.C , An:ı 
~. u;e •. , .. ~ ıı••--- ır. -Y • _ . . . 
Yul !Jlen meııcuttm-. ıt(asmen 5etuıeo k(;yÜll .UJU ~k art- :ymdıı1ık ,ınüc'.lurı7le ılU ife.t a1& 

MiMie alıaacak .e uıUlt edile· .eaıu geliyor, ~11.ı:da tet- muru im iilerte tııiraf'J8«'.• 
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Sinop 1un tarihçesi 
Karadeniz sıdıillcriııdc şimale 

doğru en çok uzanmış olan 
lkızburunun meydana gelinliği 
dar bir benah üzeı,inde bulu
nan Siııohun zengin bir tarih( 
vardır. Karadenizin coşkun dal
galıırı ile mücadele etmek re>
nın.-fa k11lan denizci milletler, 
taltii ve mahfuz bir limana ma
lik bulunan Sinobu milattan yüz 
ler~ yıl evvel iskan etmişler
dir. Şehri'n tesisine dair birçok 
rivayetler varsa da ne t.aman 
ve kimler tarafından kuruldu!'!u 
bugün için kıliyelle malılm de· 
ğildir. Klasik tarihlerde adı 
Sinova olarak gecen Sinop, rok 
yakın bir ihtimale göre. Hitit 

YAZANI 

Feridun Fazıl 
TÜLBENTÇi 

•• 
imparatorluğunun merkeıi olan 
llaturas CBoğıııköy) ün lıir is· 
kelesi idi. 

Kanıdenizde sayısız müstem
lckl'lere sahip olan Miletliler, 
milattan evvel sekizinci asır or
talarında Sinobu ele geçirmiş· 
!erdi. Millittan evvel 656 dıı 
Mermenat veyahut Şahin Kral· 

1 . ~ırl 

DGlm:ıl>ahçe Sırayını:ıı eski bekç1basısı Vatan 
~1etincrle konuşuyor. 

Dolmabahçe Sarayının baş 
bekçisiy,le bir konuşma 

Dolıııab:ıbçe S:ırayında 52 se
ne bek.çlik ve bekçilıaııılık 

yarıınış ol9ıı Ali Fettah ill! Bo
yabatta 1taııışt ık. Şehir KlübUn 
de her üç partinin meıısupl:ıriy 
le gi.irü<;iirl:en Ali FeltJıh Ağa 
yanımıta geldi. Uzun, çok uzun 
seneler, onu belki hiraı yıprJt
mışt1; ama <;alışmasından neş'
csinden bir şey kaylıetmemi~li. 
Tek eli ile iskemleyi çekip ya-
11ımız.a oturan ı~eltah Ağa. 

- Ben de Millet Partisiııde
ııim dedi. 

Arkasını diğer Boyalı~Uılar 
getireli • 

- Ali J.'eltah en gençlerimi'z· 
den bile Caıla ç~lışır. I'artinin 
:ıJiitiiıı toııl:ıntıhrına lştirAk e
der ve lrnnıışur. 

Yaşını tla ö.;reıııııck iı;tersl-
ni1. merak elıııişsiııi,,ıJir her 
balıfo"! 

n::ıımalnhce Sırayıııın eski 
tı ekçihıı ~ıs ı 1290 ıfoğunıludu1·. 
Y.ıni tanı 76 yasınıh. 
Alt& clevlet reisiae 
Jıi,..met elmii 
KcmJiı;i diyor iki: ıSult.an Hi 

mit, Sultan R~t. Vahdet
tin., Meeit Efendi, Atatürk, is 
mel P:ıi<i ı:amanında .hep saroy 
da iılim. Bir: B.>yab:ıUıl.arın is
tanhul ile teınaslan hiç lı:esil· 

fllez. Orayı çok severiz. işte 
beıı rle heniiı yirmi yaııml.ay
ken. y.ıni 1310 senesinde, hem 
~hı-ilerim vasıtasiyle ,saraya 
<>cuıcı çıı·ağı olarak girdim. Son 
;ra heni b~kçi ve nihayet bekçi 
lı:ışı YJfılılıır. 6 sene önce de 
tckııüt olarak meııılekelime dön 
düm 
Vahıt~Uini11 

lıllÇlil 

A li 'Fellah Ağaya, Sultan Vah 
dettinin kıı;ışını hatırlayıp 

hatırlamııdığını sorduk: 
- Nasıl h:1lırlamam dedi. 

Sıınki hu ,gün olmuş ~gibi, o 
günler gözlerimin önünde. Ge
milerin toplan sar•ya çevril
mişti. Herkesde ne olacağı~ di 
ye bir kork11 vardı. Başmusahip 
anahtn elinde olduğu halde 
dolaiıyor4u . Vahdettin cuma 
sel.imlığına çıknıavınca o 

dedt 
SultafttMı& bu&ü• ı<*lur 

Ve bir. de durumu kısa za
manda ö,1rendik. 

Alı F ettah Ağ~nın ı:öılcri Ö· 
nünde eski hadiseler birer hi· 
rer canlanıyordu. Artık iyice 
ııçılmı.stı. Atatürk'ü kendi~i 
ıınlatm.ıya ba~ladı. Göılcri de 
yaprmıştı: 

Atııtürk'e alt 
bir hıltır:ı 

- Ata, Ankaradan İstan 
bula ilk gelişiıı:te, sa· 

rnyda sillera salon'unu gez.miş
ti. Yaqında yaverler vardı. Ben 
de va:dyet alarak kendL~ini se
lamlad ım. Yanıma yaklasınca: 

- Nerelisin .;;en? dedi. 
- Boyalıatlıyım Pusam •.• 
- Adın ne! 
-Ali. 
- Ne kadar zamandır lıura· 

dıı~ırı' 
- Otuı seneyi gı>(,'ti raşaın 
- Demek Sultanlara hiwıet 

eltin! 
İşte, bu vaıiyet karsısında 

durdum. Cevap veremedim. Kı 
lıç Ali Bey IJana sliyle, sUyle di· 
ye İŞJret eUi. Bu sıradp Ala· 
türk'ün sevdiği bir Ar11ıı at u· 
ş:ığı vıırdı. Arap Besim der
IPnfi 01'1! , Hemen konuşmayıı 
katılıırak. 

- Paşam kapı yol:fıışımdır 
dedi. 

•r<ııc:ınlorı buraya 
çağırın• 

A tatürl~ 'ı;:üldü. Heniın diğer 
bekçı arkadaşlarım kaçıyor 

lardı. Onlar için de Atatürk: 
- Çağır o arkaılaşlurını, kPt 

maımılıır öyle, ge.lsinier bun· 
ya, dedi. 

Ve sonra hayatının sonuna 
kadar s:ırayd.ı kullandıcı kaııe 
r.ıcyi kendisinin de yardımı ile 
beraberce koldınlık. HattA bu 
arado Atanın ayağı dı incin
mişti. 

Ali Fettah son günleri, Ata'
nın ölümünü anlatmak istemi· 
yor gibiydi. Götleri yaşarmıs· 
tı. Ür.gündü. 

M:enuu değiştirdik . .Bir kw 
ve iki torunu olan Ali Fettaha 
1111111 ömürlf'r ditcyCl'ek ıyr.ıl
dık. 

Yaı.. Çriüaec 

far Biilatesini kuron 1'ırka (bu
günlcli Tire) Prensi meşhur Gi· 
T.CS, Sinobu da alarak bir I.idya 
şeh~i haline getirmiştir. Milat
tan evvel 546 dıı Pers Kralı Ku
rus ile Lidya Kralı Krezüs ara· 
sında Kıuhrmak civarında ya. 
pılıın hir meydan muh:ırebesin
den sonra Kurus mağlUp olun· 
ca Anadoludaki Lidya şehirleri 
de Perslerin hakimiyeti altına 

girmiştir. 
M ilattan evvel ikinci asra ]ca. 

d:ır kôh müstemleke, Uh 
mü>ta1til bir hayat süren Sinop, 
l'oııt krallarının nazarlannı Ü· 
ıeriııe çekınişti. Müverrih Ham
me~e göre, bu krallığm müessi· 
si olan .Birinci Mitridat. buraya 
hücum etmis, Cakat Sinoplula· 
rın mukavemeti ile karşılaşmış 
tı. Halk, memleketi istilalara 
knrşı korumak için istihkamlar 
yapmıştı. Fakat Pont Kralı Far· 
nas. milattan evvel 183 de Si· 
nııhu zaptetmişti . Charles Texi· 
er'e göre, Farnas'ın halen Bü· 
yük unvl!_nı ile meşhur olan Ü· 
çıincü :Mıtridat. Sinopt:ı gllzcl 
binıılar, ıırnbetler, sıı kemerle· 
ı-i, ters:ıneler vücuda getirmiş· 
ti. Hanııner, bu tar.ihten sonra 
Sinobun Pont krallığının mcr· 
kezi olduğunu yaznr. 
Romalı General Lukullus, 

1 

Pont Krah Mıtridatı mnğlüv 
ettikten sonra Sinop bir müd 
det korsanların elinde kalmış
tı. Korsanlar şehirde mühim za· 
rarlar ika etmlşlerdi. Nihayet 
Lukullus milattan evvel 63 de 
Sinobu almıştı. Müverrih Ham
mer'c gUre, Sinobn giren I.u· 
kullus, Iırara fırs:ıt bul3mıyan 

birçok kims::leri katliama tabi 
tulmLtŞtu. Bu arad:ı bazı mühim 
eserler de İskenderiyeyc nakle· 
dilmişti. Romlhlar devrinde 
mamur ve gUıel bir liman ola· 
ruft hlr hayli inkişJfa mazhar 
olmuştu. noma imp:ıratorluğu 

ııun ikiye taksi:ninde Şarki ~ıı· 
mıı imparatorluğu his;;esine diış 
müş, Bizanslılar devrinde öne· 
mini muhafnza etmişti. 

Sinobun bir rnamariyeli de 
me~lıur filoıof ve hatip Diyojc
ııin (milfitlan evvel 412 • 323) 
vatanı olmasıdır. Diyojen Si
uopta doğmuş ve buradan Yu
nnnislıma gitmiştir. 
1204 de Btıansın haçlılar tara· 

Iından ı.:ıptı ÜL:!rine yeni 
lıir lJitin lmp:uatorluğu kuru· 
!unca Komnen ailesinden olan 
Aleksi Komnen istanbuldan 
kaçm~ ve Karadenizin hemen 
bütiin cenup s1hillerini içine a· 
lııın Tralızon Rum imparatorlu· 
ğıınu kurmuştu. T-abiatıyle Si
nOJl d:ı bu ,jmp:ırntorluğun bir 
limanı olmuştu. Selçuk hüküm
darı Birinci bettin .Keykavus 
1214 d~ Sinobu fethetmiş, Trab 
zon Rum imp:ıratorunu da her 
~ne on hin altın, beş yüz at, 
ıiki bin öküz, on bin koyun ve 
elli bin yük ~cşiUi hediye ver
meğc mecbur etmişti. Sinob1Jn 
fethi, Anadoluyu cihan ticare· 
tine acınış, hudullJrın emniyeti 
ve yolların fıs5yişi Anadoluyıı 
refah temin etml'jti. Yarım asır 
kadar sonra Selçuk f:mirleri a 
rasındaki mücadelede Sinop tek 
rar 1'rabwn impııratorlu~una 
tübi olmuştu 

Sclcuk vezirlerinden Muinürl · 
din Sıileyıııarı Pervane. 1261 de 
Sinobu ikinci defa fethetmiş ve 
burası kcndisin:ı m:ılik!ine ola· 
rak verilmişti_ Muinüddin, Sul
tan Rükneddin Kdınçarslanı 

öldürttükten ve yerine 1264 de 
henür: altı yaşında olan Üçün· 
cü Gıyasettin Keyhüsrevi tahta 
çıkardıktan sonrıı Anadolu Sel
çuk devletini üdetıı hükmü altı. 
nıı almıştı. Selçuklar 'bu devir· 
lerJe 'Moğolların yllksek hftkimi 
yelini lanı,ytırl:ırdı . Mulnüddin, 
1277 de Elbistıın civarında ku· 
mHdııı;ı altında bulunan Sel· 
tule - M&eol orduları, Mısır 
Memluk Sultanı Birinci Baybar
ia .. ğlı'4p olunca gör.den 4ii~-

CDevaaa l! llCİılıe) 

Slnopta bıılıınan r-.erleıiıı f'n giizellerinden biı-i de iki :ıslanın bir 
geyiğe saltlın~ını hıs\·lr etmektedir. O ıaman hayvan heykelleri 

mihrt çalılarını siislerdi. 

Milôttan evvelki devirlerin Honkongu : 
~ 

Diyojen~in yurdu 
SiNOP 

Karadepıuıe kadim devirler-
de efsanevi servet ve s!ı· 

mann erişmiş olan Sinop, yakın 
tarihin Pearl Harbour'u da sa
yılabilir Çünkü Ruslar Tlirk 
filosuna burn1a baskın yapmış
lar ve Osmanlı donanmasına a· 
ğır bir darbe indirmişlerdi. 

ArızJlı ve dar bir burun ha
lincle denize clojrıı uzanan si: 
nop yarımadası ch·arınıfa Türk 
ve Alm:ın arkeol.,gları tarafın· 
dan son umanda yapılan knzı· 
larda es:d Yunıınlılnra ait yeni 
\"C güzel eserler meydana çıka· 
rılmıştır. 

Ankara Üniversitesi Profesör
lerinden Dr. Ekrem AkurgaI. i· 
le Almrny:ıd:ı Münstl'r Üniver· 
sitesi ProCesUrll Dr. Ludwig 
Uudde, Sinopta arkeoloji bakı
mından Ccvk:ı!Ade verimli lıir 
toprak bulmuşlar ve yerden 
türlü medeniyet eserleri çlkıır
mışbrdır. 

Nefis \'unıın 
Heykelleri 

Mıtattan iki, üç hin sene ev· 
velisine ati evler ve yine 

milattan evvel 1 nc,i asırdıın kol 
ma Yumın keramikleri bulun
ınuştur. Bulunan heykeller ara· 
sında en nefisi iki arslanın bir 
geyiğe s?Jldırışını tasvir eden 
bir mermer grupudur ki eski 
Yunanlıl3r tarafından tesis edil· 
miş olan bu Koloni şehrinde. 
hııyv:ın heykelleri mabeUerin 
çatılarını sôı;lemek için lı:ıılla 
nılırdı. 

F..ski Yunanlılnrın onııyurclu 
Yu_nııııislanda ise o r.amanbr 
bu gibi h:ıyvan heykelleri yeri· 
ne klJsik il5h ve insan heykel· 
!eri mabet rezyiıtalmı teşkil e· 
diyontu. 

!liyojen. doğduğu şehri çok 
severdi. Sinop dıı, onu Caihısıy
le hoş tutardı. t::nıııun. 'hu garip 
ihtiyara •Cılı:ın Scıkrat• adını 
'Verm~i. Diyojen, uım:ınının 
sokak fi107_,0(1arı arasında en 
rok şöhret kaınnmış ve sevıl· 
mi şe>l:ını idi. S:tkok hatiib ola
rak fevka!Vde ince ve canlı nük 
telcr yaratmıştı . Onun ağımdan 
çıkan nüktelerden hele bir ta
nesi h51ll herkesin ağunda do· 
taşmaktadır. 

Büyük İskender bir eün ona 
bllyllk lıir ihsandıı bulunmak is· 
tediği uman l>iyojen 'her rle
virde ağızdan ağıu dulaşan mı-ş 
b11r :nüktesiyle cevap vermi:;li: 
•Gilce elalc, baika ibaaa hil&-

EO~luaun ıÇılgıa SGkrıt• de4ill 
DiyoJf'll 

mem.• 
Hayatını ş:ıka, neşe ve ılayll\ 

Reçiren büyük kalender, Meta 
bır hayraııı havası içimle ya~a
nuştı. 

Uir ll~fa : .neni giiıncecğiniı 
zamıın karnımın ilııtüne yatırın, 

ben kıs:ı umanda sırtiir.tü dün
nıt•.sini bilirim· deınişti. 

l>iyojeaf! ait 
Mermer blok 

simıpt~ lıulunıııı lı~ykl!llen_len 
birinin oıııt veyu talelıelf'.

rindcn birine nit olması muhte
meldir. Fakat bu kıızılnrtla toıt
r3fttan çıkarıl:ııı hır ffierıner 

hlok'u vardır ki liıerinde Diy<•· 
jen isıni açıl:ça okunabilmekt&
dir. 

Sinop caddelerinde bucün tfe 
f'ilozof Diyojen'in ahfııdına nı~t
l:ınıak kııbildir. t<:<iki üstııcllan 
gibi onlıır da ne kılıj!ıı 'Ve ne 
de cemiyet uımlledne kulak a»· 
mayan lı:ıılendermeşrep insa•
lar<lır. 'Fırı içinde ra&ayan mt";i
hur filoıof Diyojen_. Sı!Klbl•• 
çıkardığı en büylik ulentle<' V9 

nükt.edinlınlıo ttiri4'ir. 
Derleyett: TMua Alptekia 
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Çeltik tarlalarından bir :;iirünüş. 

Boyabat mühim bir 
çeltik merkezimizdir 

Sahillerinde bire seksen 
rek» vas~ına Nil nehn l<aelar 

iı ... B~;~b~;1~~···Ü~· partinin mensuplat1 bilhassa mua·~~·j;··~;~·~;~;~~ ... i 
dayanan dertlerini bize müşterek bir lisanla anlattılar ! . . •···••·····•···•··••·••·· .•....•........•.•••••••• 

Eklbim~ri.n Sinopta \'W fe gör· d~. ~ctice ol ıırak şunlJrı öğren· b:ı~ımından . ~enalık.. . bek~cnen 
mesıriı kolaylaştır:ınl:ır :ırıı· dık: gclırden ycdıdc blrının lllle a -

.ı;ında Boyabat e c;ki DP. başka· Boyabadın başlıca mahsulü hnamaması, halkın hükOmctc 1 
nı yüksek mimar Mahmut Du· yüksek kalitede olan ve çok su borç ödcmcmeği meşru sayma· 
nar ,.e Sinop idare enciimen fl. alabilmesi dolayısıyle İ.ı.tnnbul· ğa alışması, :ılı lllkının bozulma
z:ısından Boyabatlı Hayri Soyu· da çok aranan pirincidir . Eski· sı ve kaçırılan muamele vcrgl
iire.r vnrdır_ Her ikis i, parti den Hoynbatlıl:ır çeltik sanatını lcriyle beraber gelir vergisinin 
mensubu olmakln bcrııbcr, mem bilmiyoıfardı. Bataklık içine a- de ortad:ın silinmesidir. Un Ü· 
kket ölçfılcriyle düşünür, geniş tılan tohumlar, üç, beş senede ıcrine ol:ın muamele vergisi gi
r,ürüslü, olgun vatand:ı~lardır. bir mahsul , ·erir, pek çok defa· bl, milli bir gu.lıı mcvkiinde <>
Vaktimiz dar olduğu için ~öyle lar tohum yanar, yok olurdu. Jan pirinç iizcrindeki verginin 
düşündilk: •BU kadar münevver Bııtaklık içinde sar!cdilcn gay- de kaldınlınası veya kilo başı· 
iki Doy:ıb:ıtlıyı Sinopta ele ge- retler bosa gider, üstelik sıtmn na maktu surette beş kuruş gi-
tirmiş iken, Iloyabada gitmedm derdi m<'nıleketi ~:ırardı bi insaflı bir h:ıdde indirilmesi, 
i~imizi hııllcdcriz. Boyııb:ıt hak· ..... 1 t n d~ .. 

1
' h :mali ve nhlfıki lisayişin i:ıdesi-

. k d ki J·' t h 1 =' .,ı ıaye urs:ı an mu e :ıssıs . kr. . k .k _ d' 1 ın a m:ı um:ı ı :ı:zır ınzır 1 1. t ' ld" t h 1 .1 ne mı .ın \ercre ·, ı ·tısa ı ıa-
k d.1 1 d 1 ar gc ır ı ı, o um ar yenı en· . • k"t·· .1 t 11 • • 1 en ı er n en a ırız.• d ' U 11 d ğ" ti ·ıd· K sik l:ı-. o u cı >aye usu ennın yo 

İki yeni dostumuz bunun la· ~ 1• su er _ e ıs_ r! 1
• . e açtığı engellerden ve ıorluklar· 

kırdısını bile ettirmediler. Bo· ·· ulam~ u~uı1u ~3? es~~de '~· sı_t· d:ın kurtul:ıcak, hükumetin eli
yabadm nüfusça Sinoptan da ma m c~ e esının ımme 1 \e ne şimdikinden çok para geçe. 
büyük bir merkrz oldutrunu, ~.D.T. nın yıırdımıyle sıtmanın erktir • .KoliilUk şu ki pirinç el
kendino mahsus dSvaları bulun· onil nlındı. den ele ge~et·ken, ödenmeyen 
duğunu, orasını kendi gözümüz· Bugün .Kızılırmak ,·adisi i)"i veya .mahdut miktarda ödenen 
le görmedikçe, ne Sinop, ne de \e bol pirinç yeti:;t.irmek bakı- muamele vergileri de yüzde yüz 
memleket hakkındaki görüşle· mındnn Nil nehriyle yans cdi· ödenmiş gibi :fiyata zam oluyor 
rimlzln tamam olamıyacağmı yor. Mısırlıların Nile verdikleri ,.e müstehlik pirinci kilo basına 

iiylcdller. Boyab:ıtı ziyaret et· Olüb:ırek) vasfına Kwlırmak yirmi kunıs derecesinde pahalı· 
tikten sonra biz de kendilerine da lfiyıktır. Alınan mahsul bire ya yiyor. Memleketimizde paha
hnk ,·erdik. Doynb:ıt, memleket- 60, 70 den aşağı diismüyor. Pek Jılığın sebeplerini arastırırken, 
te pirinç ~r:ıntiııin mühim mcr- çok defalar bire seksene ~ıkı- muamele vergisinin Uzcı·inde 
kezlerinden biri olmakla knlmı· yor. Yalnız Boyabat 5 milyon bilhassa ve umumi surette dur
yor, kendine mahsus bir şahsı· çeltik yetiştiriyor. Seksen köy· mak Jazımdır. Köyllinün dibek· 
yeti vardır. Adeta lçind<'n ener- de pirinç ekiliyor. Kiiyiünün, te kabuğundan nyırdığı çeltik· 
ji fışkıran bir kaynaktır. Gur· esnafın, tliccarın, herkesin var· !erin ,.e diğer iptidııl vasıtalarla 
bete yolladığı e\·Jatıarı, Boyabat lığı buna bağlıdır. Dizuıt sula· muamele görenleı'in vergiden 
ruhunu her tar.ıra yaymıı;J:ır· ma tertibatı vücuda geUremiyen isfüna edilmesi, suiistimal ka· 
dır. Ankaradaki resmi d:ılrele· köylüler, su müteahhitleriyle pılarım ardına kadar açık tutu
rin o zeki ,.e uy:ınık od:ıcıları- oıtnklnşn ziraat yapıyorlar. Bun yor. 
ınn mühim bir kımı, gurbete dan hayır görliyorlnr ki bu mü- · Bi:ı.den biraz evvel Doyab:ıdı 
elden BoyabaUılnnn sayısına nnsebcti ~eneden sencJ:e yenllf- ıiyr.rct ,eden Ziraat Bakanı, hal· 
dahildir. yorlnr. kın haklı şiklıyetleriııl dinledik. 

llahmut \'e H:ıyri Beylerle l\luamele ,·ergisi t~n sonra: :.Elbett~ düzeltccc-
lıeraber Boyab.:ıt otobüsüne bin· Derdi i:iz, fnk:ıt Işın l\teclısten geçme-
dik. Uer taralı dökülecek gibi Boy:ıbadın mukadderatı pirin- Ei zarureti vardır• demiştir. 
duran bir otobüs ... Fakat usta ce bu kadnr bağlı olunca, Zararlı bir 
bir şoförün elinde yüksrk dnğ· pirin~tcn alınan nğır muamele Gidiş 
Jarı z.ıhmetslzce indi, çıktı, gü. \'e.~gisi memlc~etin u.mu~i ve Boy:ıbatta altı çcl~i~ ~abrikası 
:r:el ormnııl:ırın nrnsındnn bizi muşterek dcrdınl teskıl edıyor. v:ırdır. Halbukı ıkı fnbrikn 
ı;e15met \'e sür':ıtle Boynbada Pirinç gQya bir lüks madde f. ihtiyacı karsılar. Bu hal, mem· 
ula$lırdı. mis gibi, bunun üzerinden çuval leketimizde umumi surette .hO· 
ne, milyenlut baş111a 25 lira vergi alınrurı51, küm süren bir iktısadi de.rdin 
)fabı.ul hem hak duygusunu baltalıyor, belirtisidir. Scmıııye sahipleri 

. • .. .. hem de iklısaıli bir çaresiı.lik şirket seklinde i> giiremiyorlar, 
Boyabat Sc~ır 1'.lubu kıs~ ın· vaz.iycti yaratıyor. Mu:ımele \ 'er· j5 fmklınlnrını kestirmek bakı
. man~a ~ır .~oplııntı yen ha· gislnde verginin ,·crglsinin de mından k:ırnıılıkla kalıyorlnr. 
lıne çevnldı. Uç partiye men· alınması, buna karşı olan mu· Bir \"atandns. bir işe rıtılıp mu· 
ııp vntandaslar, Boyabadın ka\ emeli ve hoşnutsuzluğu fid· \'af fak olursa kafile halinde va· 

rnüs!crek hem~erilik li~~nıyle dctlendiriror. Açıkçn itiraflnrıy· tandnşlar taklit 5~klinde aynı 
muhıtln lhtiynç ve derUerındcn .le sabit olduğu üzere Boyabntta yere para yatırıyorlar. Neticede 
t.ı:ıhsetmeğc koyuldular: Söze ve diğer pirin~ bölgelerimizde hepsi birden ıarar:ı uğruyor, 
hır J?~mokrat ba.slıyor, bır H::lk herkes birer suretle vergi ka· milli servet heba olu)'<ır. Öyle 
P:ırtılı \'<')'il Mıllct Partili de- çnkçısıdır, bundan herkes \'ic- :ınladım ki f:ıbrikal:ırın bu kn
v:ı~. cd!Y?rd~. Aradaki ı;iirüş dan bakımından ~ik!tyetçidir, dar ~ok olmasının \ ' C aralarında 
9e wz bırlıği ıç nçacak bir ~Y· memnun olan yoktur. Hükumet ~iddcUi bir rekabet lılıkiim sUr-

\\1\\\\i \\1\ \\1\\)"'"" 
tiüyük kasabası 
Pirinç tarlası Boyabat 

Bağlı bulunduğu Sinop Hin· 
den daha büyük, nüfusu da 

ha çok olan Boyabııt kazasını, 
mamur olmamakla beraber hay 
1i hareketli, canlı, yakın bir Is 
tlkbnlde büyük alaka çekmeye 
namzet tiir kasaba halinde bul 
duk. 

mamlıynn lmçok münevver genç 
ler kasabanın kalkınması için 
.ateşli, he)· ecanlı birer faaliyet 
unsuru halinde mücadele et
mektedirler 

En esaslı geçim kaynakları 
çeltik ekimi olan Boyabatlıl:ır, 
çok eski ınmanlardanberi .İs· 
tanbul ve diğer büyuk şehirler 
le temaslarını muhafaza etmiş· 
ler, çocuklarını okutmuşlar ... 
Şimdi de meslek sahibi olup 
kasabalannı kalkınclırm:ıyıı ge 
len çocukları kasabanın can· 
lanmıısını, Boyabatın en mü· 
him pirinç istihsal merke:ılcrin 
den biri haline •gelmesini te
mine çalışıyorlar. Daha dol;ru· 
su, Boyabatlılar ektiklerini bi· 
çiyorlnr ... 

Otelleri, Şehir Kliibu. s.ne· 
ması olan kasab:ıd:ı hrr üç par
ti de teşekkül etmiş. Belediye 
seçimlerini Sinop'uıı d iğer ka
zalarında olduğu gibi C. il. P. 
liler kazanmışlar. Scklı sene. 
denbcri belediye reis l iğ i v:ızı. 
!esini C. H. P. li Hasan Dayı· 
bas ifıi ediyor. 

Bütçe \e jm:ir 
planı 

Boyabat Belcdiy<'sinin bütçe· 
si her yıl biraz daha geliş

mektedir. 1946 yılında 120 bin 
lirıı olan bütçe, 1952 yılında 
195 bin klisur lır:ıya çıkmı ş

tır. Kasabanın imar planı 1937 
yılında tasdik edilmesine rağ
mrn tatbikı biraz gecikmiştir. 
DugünkU ihtiyaca güre plAnda 
bli:r.ı değişiklikler yapılmakta. 
dır. Boyab:ıtın en biiyiik ihli· 
yaçlarından biri olan lıiıl bina· 
sının inşaatı kısmen tamamlan 
mıştır. Bura~ a 18 bin lira 5ar
fiyle 16 dükkan yapılıııı ş. N 
dükkföıın inşa~ıtıa b:ı şlannıış

tır. 

Diğer inı5r 
hareketleri 

yine bili charında bir bele-
diye oteli vaoılması lüzum. 

lu görfilüyor. Bu binanın teme 
Ji de önümüzdeki günlerde 
atılııcaktır. Otomobil parkı ve 
umumi garaj yapmak ıeeşbbfı. 
süne de gidşilmiştir. llfılen , be 
lcdiycnin elinde bir mezbaha, 
ve onbcı;; bin lira sarfiyle v[i· 
cude getirilmiş itfaiye garajı 
mevcuttur. 

Yine bclediy<'nin gazino ola. 
rak yaptırdığı büyük ve mo
dern bina şimdi, ~ağlık mer· 
kezi olarak kullanılınakt:ıdır. 
:Merketin bir operatörü \'e on 
yataklı bir hastahanesi mrv· 
cuttıır. 

Gelişen 

Boyabat 

S eksen binden · fazla nüfusu 
olan Boyabat, giinden güne 

gelişme yolundııdır. Doyabatta 
doi?up büyüyüp, sonra i st:ınbul 
da, Ank:ırad:ı tahsillerini ta. 

meslnln de, muamele \'ergisi 
kaçakçılıl!ının normal bir şekil 
alm:ısında tesiri dokunuyor ve 
dedikodulara yol :ıçıyor. 

,\}·nhk 
J,lsanı 

Boyabat p:ırli ınensuplarnıın 

müşt<'rek bir lis:ınl ;:ı konuş· 
maları içimi açtı. J{cndilrl'inc 
dedim ki: · Memleket işlerinde 
bu kada rsözbirliği etmemiz lfti 
harla .karşılanıırak bir şeydir. 
Ben parlilcri ayrı nyrı 1.iy:ıret 
. niyetindeydim. Halbuki r.izl lırp 
bir arada gürüp konıısmnklıı bu 

MeselA, Boyabattaki 5 dok
tordan sadece bir tanesi B<>
yabntlı değlldir ki, o da çalı~ 
mnları sayesinde belediye nice 
lisi karar ılle, e:hem~clıri» ol:ı
rak kabul edilmi~tir. llo~·alı:ıt 
ta doğmu~. kadın avukat, mi
mar ve her meslekten miinc,·
verlcri büyük bir şevk ile kıı
sabıılannın gelişmesi için ça
lışırken bulmak daima m üm
kün oluyor. 

nazı i§lerdc de\'lctln 
himmeti bf>kleniyor. 

Gençlerin, münevvrrlr rin bil 
tün bu çalışmaları ile Bo

yııbat ergeç daha iler i bir ka
saba haline gelecektir. Faka t 
çalışma azmi ve memleket sev 
glsl destekleri olan bu clcm:ın 
Jara; devlet de yıırdım C'dcı-şc 
muhakkak ki, bu inkişnf daha 
çııbuk ve d:ıha verimli olacak. 
Çiinkii Iloyabatın öyle lı:ı~ılti 
bnzı işleri var ki, bunlar an
cak; devlet için küçük Ilıı):ı 
bııtlılar için biiyük masr:ı fl .!rla 
y:ıpılnbllir. 

İşte bunlardan biri: Boya
bat daimi sel tehdidi altınd a
dır 1948 yılında yagan y:ığmur 
lnr Boyabatın elektrik sanlr:ılı 
binasını harap etmiş, büyüle 
zararlara sokmuştur. Kas:ıhanın 
içindeki kuru sel yatakları tch 
lıkeli şekildedir. Bunun ıslahı 
\'C tehlikenin beı·taraf cd ılnı"
si için tahmin edildiğine gö
re 100 bin lira 15zımdır ki. 
Boyabat Belediyc.>inin bütÇl'
si buna Ufi değildir. Boyııbat
lılar bunun icin devletten y:ır
dım bekliyorlar ... 

Kasabada in~aat f3:ıli3 ı•li ı:ok 
hızlanmış, 1951 yılında 140. 
1952 yılında 173 inşaat ruh,a
tiyesl verilmiştir. Son niifu5 
sayımında merkez.de 5417 olan 
nurusun; bugün 7 bini buldu
ğu anlaşılmaktadır. 
Boyabat 
ı>anayırı 

B litun civar kaza ,.e klhlE"
rlnln iştirllk etlikleri Uoya 

batın, pazartesi pazarı biiyüic 
a!Aka çeker. 

Kasabanın her tarafına nı
yılan satıcılar d:ılıa ziy:ııle tıf. 
tik, çeltik, salep, yağ alım sa
tımı yaparlar. O gün ayTıt:ı bii 
yük bir hayvan pazarı ıla ku
rulur. 
Boyabatın en şenlikli olılu

ğu iünler ~encde dörl gii ıı· 
dür. Ekim ayının 15 iıııleıı son 
rnsırıa tesadilf eden ilk çar
şamba günü Boyabat ııaıı ayır ı 
ııçılır. Civar vihlyetlerden gl'
len binlerce satıcı m:ıllarını 
burada teşhir eder. Asırlardan 
beri devam et tijli söylen en bu 
panayıra gelip gidenler yiiz
blnl bulur. Bu seneki p:ınııy ır 

<Devamı 9 uncuda l 

maksat hasıl oldu.• 
Bana şu cevabı \'erdiler: 
- Hayır, hepimizin ayrı par

ti görüşlerimiz de vardır, Y:ırın 
sabah ayrı ayrı saallerdr hıılıı· 
salım ve konuş.ılım . 

llu mııksatla ertesi giin için 
.konuşma zamanları teshil ellik 
ve üç parti merkezinde bulıı~
tuk, birer saate yakın konuştuk. 

Boyabat particileriııin mcın
leket işlerini kendi ıavi)'t•ltırin· 
d~n n:ısıl hır.,•l:ıdıklarını ıliğer 
bir sütunda anlatacağım 

A. E. 1'. 

Ayancık Kereste Fabrikuı hlrtme Müdürleri ile Vatan ekibi bir arada 

Eski Zingal ormanları 
AyaDc ı ıs 

.J 

• 

Zingnl işletmesine hükumetçe 
~1 konulduğu zaman bunu mem· 
Jeket hesabına zarıırlı diye le· 
Jakki etmiş ve Bclçiknlıl:ır ta
rafından kurulan bir moclrrn 
jsletmeden memleketin malı· 
rum dU:;tilğünU sanmıştım. 

Meselenin hukuki tarafını mil 
nakaşa edecek değilim. Ecnebi 
Eermaycsine gÜ\·en telkin etmek 
ve harici itibarımm korumak 
lfillm geldiğine göre, Rasıt ,Ha· 
tipoğlu ınmnnında yapılan bir 
taraflı el konulm:ı şekli her 
halde doğru olmamıstır. Fakat 
bu dava ile, sırf ormancılık ba· 
kımından, mahalli surette te
mıısa gelince, uzaktan u:rağa 
peyda ettiğim bıı:ı.ı fikirleri ta· 
dil ettim ,.e şu kanaate vardım 
ki Zingal Şirketinin tasfiyesin· 
den dol:ıyı Ayancıktaki teknik 
işletme seviyesi gerilcmcınis, 
:ıksine olarak 'tlirlU tUrlü iyi a· 

• • 
esınııı 

Artıklar heba olm~z. Bunl:ır· 
d:ın ayakkabı kalıbı, masura, 
takunya, köy iskemlesi, nmba 
Ifij sandığı gibi eşy:ılar yapılır. 
Eskiden odunluk diye telakki 
edilen kerestelerden a:ı.nmi de· 
recede istüade edilir. 

Zingal ıamıınmdan .kalan teç
hiz:ıtın hiç bir kısmı muattal 
bir halde bulunmadıktan ba~ka 
bunlara yenileri ilihe edilmiş
tir. 

iılareci • h~i 
llÜna-.cbt'tlcri 

ı · 

da bulunmaları \'e Ayancık Or· 
man İşletmesi ?.Jüdürü Peni 
Bn~Tak ' 'e Muavini Cihan Ko
ç:ılın ,.e diğer isletme erklınının 
bize geniş iz.ıhat vermeleri; bi· 
ıe ormnncılık hakkında 5deln 
bir kurs geç-im1emiz imkanını 
hıızırlııdı. Ormıın davası hak· 
kındıı öğrendiklerimizden bir 
kısmını daha e\'"vel makale 5rk· 
linde yazdım. Bundan sonra da 
yazmağa devam edeceğim. 

hçi sendikalarının reisi ile 
yaptığımız temaslar, idare ile 
isti arasındaki münasebetlerin 

A~·ancıkta en modern mnhi· henOı tam bir ayıırlamn~·a varma 
yctte, çok verimli bir Mctmcci· dığı k:ınaatini bıına \·erdi. Öyle 
liğin havası içinde bt;lunursu- snnırım ki çalışanlarla daha sı
nıız. Her şe~. g~~eye g~r~ :ıyar· kı bir i~birliğl, ameli mesele· 
lanmıştır. Gorduklt:'rlmızı kı~ım 1 d k d"I ·ı f' k' d . ı kısım tas,·ir etmek Hl ı 1 er e en ı erı e ı ·ır anısı • 

ı m ge se, f 'ki . . . .1 k 1 . . • 
bu ilave kad:ır sayfnyı yalnız mıısı, ı r ışçısı ı e, o ışçısı 

dımlnr atılmıştır. 
Ayancık işletmesine hasretmek arasındııkl mesafeler azaltılarak 

n
. d f . icap eder. daha ahenkli ,.e arkadaşça bir 
ır e a Zıngııl şirketi i'e . · ısırf kar zaviyesinden b:ıktığı, Ayııncıkta ancak 24 saııt kal- münasebet tarzı kuru~ması, h?S 

tıııha ziyade yumuşak ağaçlarla mıs olmakla ber::ıber, Ankara nutluk yııratııcak ve ı~letmenın 
me5gul olduğu ve ormanların Orman Basmüdürü nemıi Kilk· \'erimini bir kat daha yükselt· 
iimürl~ kalmasını kendine dert men \'e Kastamonu Başmlldil· meğe hizmet edecektir. 
etmedıği halde bugUnkil işlet- ~ K~ ·• ·· 
mede ilk .gaye, ticari klir değil,~ azım Ac:ır ın tesadufen ora A. E. Y. 

vrmnnların korunmasıdır. hlen· ı 
mesl güç olan sert nğ11ı;lnr me· 
Eclesi esnslı bir şeklide ele :ılın
mış ve çürümüş ağaçlardan is· 
tlf:ıde için türlü türlü imkiinlıır 
;ır:ınmiş ve bulunmuştur. 

Canlı bir 
Çalısma muhiti 

K:ır:ıdıın Ayancığa yaklasılın· 
~:ı.. arı kovanındaki harekete 
bcnur bir çalışma göze çarp:ır. 
.Ağır kıımyon, havai hııtlar, de• 
lio\•iller boyuna tomruk \'e a
i{aç taşırlar. Bunlar .ağacın va
sıflarına göre tnsnlfe uğrar, ke· 
fillir, kurutulur, :fınnlanır, nişns 
tası ortadan kalkarak, m:ıntar
J;ırın saha bulması ve a~ncı çO· 
rütmcsi ünlenir. 300 liraya sn· 
tılnn yüksek cins fırınlanmış 
lıcrestelerin çoğu harice gider. 
En iyi kalitelerden ayda Szami 
;yüz metre mlkabında eldo edi· 
len kereste, açık arttırma ile sa
tılır, İsviçre gibi harici memlc· 
ketler bunu çeker. Memleket 
dııhilinde kamyon k:ıroserileri 
l50 liraya satılan kerestelerden 
yııpılır. Adi cins möblc.lerde 
30 liralık kereste kullanılır. 

Memleketimizde en yüksek 
''asıfta parke yapılır. llfıltl Yu· 
,::osla\'YIHlan parke grlmcsinc 
ı:cbep, istihsal miktarının kifıı· 
)'etsiılil:idir. 

• 

OM 

Ginop \'alisi Anıi Dümer 

1'...~""-~'~ 'U.~ 

h .altle•? 
Korodenizin kenonnda çok 

şirin bir kasaba 
Ayancık deyince hatıra orman 

işletmesi gelir. Halbuki A· 
yııncığın hayatında orm:ın mü· 
him bir ·rol oynamakln beraber, 
knsnbnnın kendine mahsus bir 
8ahsıyetl. orman h:ııicinde de 
türlü türlU alfikalarJ eksik de· 
ğildir. Kauıda iki bucak, 116 
ıhulıtnrlık vardır. Knrndcnıı sa
hillerinin her kısmında olduğu 
gibi, köy deyince, birbirine ya
kın mnhalleler veya dağınık ev· 
lerden mfirekkcp bir topluluk 
nnlnsılır. Köylerin 37 si mer
krzc, 44 ü Türkeli bueıığına ve 
35 i y<'ni kurulan Konak buca
ğına Hibidir. Nisan ile ekim ay
ları arasında hnlkın bir kısmı 
Zonguldağa, Somaya ve Mar
mara taş ocaklarına çlışmağa 
gider. Kasaba nüfusunun l'.!39 
nun erkek, 1444 nnn kadın ol· 
ması, yalnız köylerde değil, ka
sabada gurbete gidenler bulun
dıığıınıı gösterir. Kaza .halkının 
ana gelirlerinden biri, gurbete 
gidenlerin rız.klannd:ın arttırıp 
her ııy gönderdikleri p:ır:ılardır. 
Ill~hur 
Ke.tenler 

Ayancıkta rncyvacılık inki5a
fa istidatlıdır. Köyler, kendi te
~ebbtislerile bir fidanlık kur
muşlardır. Aynncıkta nefis ki· 
rnz çıkar. Samsuna kadar ihraç 
edilir. Kestane ,.e elma da ih· 
raç eşy:ısı arıısında gittikçe faz. 
la yer nlıyor. Ayancıkta beyaz 
keten çık:ır, evlerde yazlık er
kek \'e kadın elbisesi kumaşı o
larak dokunur. Kooperatif ku· 
rulur, keten işi genişler ve kre
di temin edilirse, ormnn tahrip
lerinin önünü nlmak mümkün 
olur. Ayııncığın elbiselik kete-

ni meşhurdur. 
A:rancık kaymakamı Sabahat. 

tin Zaim mektepten yeni çıkan 
azimli idarecilerdendir. 1lk idn· 
re \'aıifesinl Ktıhtada görmliş, 
sonra askerliğini yapmış, ora
dan da ikinci vazife diye Ayan
cığa gelmiştir. 

Kasabada biri Sağlık fü,k:ın
lığınn, diğeri fabrikaya :ılt ol· 
mak üzere iki dispanser vardır. 
10 yataklı sağlık binası şimdilri 
belediye dairesine n::ıklcdcrek 
25 yataklı bir h:ıstııhanc h:ılinc 
konulacaktır. O zaman belediye 
ufak bir binaya geçecektir. 
Maarif isleri 

Ka:ıad:ı 4507 si kız. 6130 u ('r· 
kek olmıık füı?rc 11 ,137 t:ıh~iJ 
çağındn çocuk vardır . .Bunl: r 
için merkezde iki, köyl<'rdc 51 i 
öğretmenli, 22 si eğitmenli oı. 
mak üzere 73 ilkmekfcp mc\'c• ıt 

tur. 
Ziraat Bankasının eskidM 

300 bin lira olan çevirme krN1 İ· 
si 600 bin liraya çıkmıştır. Hu 
sene de 250 bin lira ilnvr~il c 
850 bin liraya yükseleceği umıı· 
Juyor. Ayancığın biiyük drr!"'i . 
eskiden gidiş. geliş haftada iVi
ser defa işleyen vapurların t·i"e 
inmeleri ve Ayancık i<:ln dar bı r 
kontenjan ayırmalarıdır J{. ı . 
banın iç Anadolu ile henliz ,,., 
tib:ıtı olmadığı için biitilr i~i 
y:;purladır. Vapurun temin r t
tiği hizmet az geliyor. Her defa 
da 50 ile 80 yolcu açı .... ı knl" ,,., 
Ayancık ile Türkcli arnsır<' 'l

ki yol ön pl5na alınmıştır lir i. 
buki halk ilkönce Tnşköprü ,.~ 
lunun yapılmasınn ,.e memlckL'
tin iç !ılemile temas kun. .• ıJ· 
sına taraflardır. 

Sinop'un Sinoptan 
büyük kasabası 

ma~ı 4 ü.Dcüdc) 
22 ekimde açılncnktır. 
Su \ 'C 

meı.trik hini 
Belediyenin su ve elektrik 

projeleri 1947 yılında tas
dik edilmiştir. Kısa bir zaman 
da ikmal edilen tesisatla ev. 
lcre su dağıtılmıştır. · Kasaba
nın kenar mahallelerine dil· 
şen . pek nz C\'lerde henüz tesi· 
sat kunılamamıştır. 
Kasabanın elektriği bfılcn Dl 

ıel motörlinden 1emin ediliyor. 
Aneak ı:ece saat 24 e kadar ve 
gündüz radyo s:ıatlerinde cer· 
yan vardır. 

fller Bankasının yardımı ile 
410 bin lira harcanarak sudan 
tleklrlk istihsal edilmesi için: 
gerekli tcsisııtın kurulmasına 
bnşl:ınmıştır. Du tesisat 3 aya 
kadar tnmamlnnacnk ve gece 
gilndüz ynkılnn elektrik kilo
vntının 15 kunıstan halka \'e
rllmeslne baslnnacaktır. 
Boyab:ıtta 
ba:ttar yok! 
s enede 6 milyon ilı:: 8 milyon 

kilo arasında çeltik l clişti. 
ren Boyabatta haY'·aneılık da 
önemli bir çalışma mevıuudur. 
Kasabada "e köylerinde 30 bin 
küsur tiftik keçisi vnrdır ki, 
bunlnnn yünü satılarak büyük 
knz.ınçalr temin cclillyor. Mer
"kcbin en faz.la olduğu yer ele 
Bo)·nbattır. Kasabada 12 bin kil 
sur merkep \'ardır. Koyun, sı 
ğır, :ıt. inek gibi haY\'llnlann 
da bcslendi!H BoynbnUa ne ça 
reki, bir tek ·baytar yoktur. 
Kasabanın Atpazarından ge. 

f~rken bazı salıcılnr yanımıza 

gelerek, yolun hemen kenarı"°' 
dan akan suyu gösterdiler Ve 
dediler ki: 

- Ilay\'anlarımııı sağlam gc· 
tiriyoru-z, buradan hastalıklı gı 
diyor. Bu su; lôfım suyudur. 
Jiay\·nnlnr da bunu içiyor. ller 
şeyden önce bunu dfizeltnwk. 
bu pazarı lllğım mecrasının vrı
nından kaldırmak lilzını . 

Boyabat, köylülerin istek le
rinden biri olan bnytar.ın v:ı. 
kın zamanda gönderilmesini 
bekle.mcktcdlr. Zira birı:uk hav 
vanların kurtarılm:ısı bu sa~· e
de müı:nkün olııcak. 

Jfuril 
durumu 
Boyabatın 163 köyllndc 8.'i 

ilk okul \'nrdır. K:ısab:ı m cr 
keılnde ise ilk okul ve bir or
ta okul bulunmaktadır. Bu o
kullarda 7 bin öğrenci ders 
gi>rüyor ve 130 öğretmen ders 
, ·eriyor • 

Boyabatlılar tocuklarını dai
ma okutmak taraftarı oldukla. 
rı için knsabalnrındıı bir füe 
ile bir sannt okulu ac:ılm:ı s ını 
arzu etmektedirler. Her sene 
ortalama 3(}-40 mezun veren 
Doy:ıbat Orta Okulu ile diğer 
Sinop knazlarının orta okul me 
ıunlannn herhalde bir lise ııı: . 
mak ve biiyiik mıısranar ~;an
madıın orta halli nilel<'re ~<>
cuklarını okutmak ihıkfınını 
vrrmck Jnıımdır. 
Birlı:ıç 
dil~k 
Boy:ıbat postahnnesi dif;er dev 

Jet dairelerinde olduğu gi
bi saat 17 de paydos cdıyor • 

($cnu n indik) 
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Siaop bıpishanesiade fO<'Uklar • 1ı:ısmı. 

Sinop t~apisanesinde 

Sinoı), diyince illı: akla gelen. 
:leniett ·biri de, !hapishanesi

dir. Çı>k eski senelerden beri. 
nice si.vasi mahkiinıların ve her 
nevl auc Jileyenlerin celip cec 
ıtikleri bu tarilli .hapishaneyi 
gcı.ip ı:örmelc bana henüı. kıs
met oldu. 

Cuınhuıiyet Savcı Yardımcı
sı Fahri l>urudctıandaa ıldı.ğı
ıoır; ımüsaıdedett se>nra, Ceı..ı 

•CYİ Müdürü .Rahmet K1Wdağ 
ile beraber Sinep ,hapisbane.;i
ni taın üç saat dob~tıJc. 

Hapl.ihanede 480 ~ erkek, 4 ü 
kadın olmak üzere 4M hilküm
lü vardır. nunlacdao lM lıne
aini 1! ile 18 'Y•i ıra.>ındaki cı> 
cuklar teşkil ~i19rdu. 

Rahmet :ıt:ıı.ıtdıllft ııılattığı. 
na ciire, burarı -eroiıı, esrar 
gibi 1u1utturucu maddelerin 
r;irmesi imkinm.dır ve (Qk sı
kı tedbirler ılınmıthr. 
Ba~Heclc 91b !•ir 
cliııipli• ınr 
Jliu hapiahınelcrde şi$lede 

bmıtarlı mıhlı:ôalıruı bir 
bir.ler,ini yarılıdıltlannı çolı: 
defa işitmişizdir. Si~ hıpis-
1ıanesinde Ge~nlerde buna iben 
zer şöyle bir hAdisc olmui: 

Kahtrumlardan biri. eskiden 
beci kmhğı bir diğer ımahküm 
uyurken; yorgan ilne>ini ba
cağına ,bııtırmış ve kendisi in· 
L>ibııll ce1a olaıak 15 gün tele 
.kişil ilı;: lı licreye kıır>atılrııış. 

Göriildül!ü gilıi, m:ı1tkümlar 
keski yapmak, karna kullan. 
malt imkanını. bulamamaktadır. 
lar. 

Haııishanenin üç taıaCı de
nir.c nlı:tr ve surlarla Çt'vr-ili. 
Bu surların üzerinde :aöhet(i
lcr dolaş.yor '\'C nöbet kulele· 
r .i ur. Mııh!cümların · !btması 
imkillS"lz ı:ibi bir şey. 
'Finını 7el~aeıti11 
lllT.İR ikıı.eU ... . 
Bir :müddet inci! litan.bulda 
· Ceml>erlila&ta ıgüclülde yı
blıııın {ic kişinin 'btili Niğ
de canHan Mehmet Coşkun, 
Hkledildiği Sinop hapi.•hane· 
... nde ön~leri gayet ·ustu ola· 
nk duruyormu~. F.trıfındaldle 
:rin emniyetifıi kaundı~ı gün. 
ilerden birinde; duvardan at
bıırak lı:acmılı: ii!eyen Niğ. 
de .CAnuan jındnnuılarla U· 

~un uman mücıde\e etmiş ve 
nihayet aldığı kurşun yarala· 
rının tesiriyle iilmtiş. Bu hii 
dke lı:acmayı düşünen diğer 
mahkt'.ımlıır vıırsl, onlara acı 
bir dl'rs oldu, eliyorlar. 
lll[a.4111 1'e ~<'tll:lar 
b!•\* 
Kadmlrır hapi.dıanesinde dört 

!kadın " a r . nunlardan 
bir <tanesi aşıtı ıile hir olarak: 
lrneuını iple boğan 22 yaşında 
Ayşe... · 1 

Birçok binalara ve bölmcle-

hayat 
re ayrılmış olan Sinop hııpL'>• raındır ... • 
hanesinin çocuklar kısmıntn Hapisbıoenin marangoz ate! 
bi~ ıslAhhııne haline getirilme· yesınde pek eslu senelcrdenbe
sine çıılı51tıyor. Buranın bir ri büyük bir ~ahret kaıanmıs
öğretmeni var. Çocuklara oku- tır. Ceviuien n diğer ağaç. 
ma yaı.ma öğretildiği gibi on- lardan yapılan m:ıbilyalır, bib 
Iarı doğru yola götürecek ö- l()\arda iİm:li büyük emek· 1 

ğüUeri de bu öğretmen ve ha- ler görlilüyor. Fakat o eski in
piShane müdürü hrsat dü~ük~ ce sanattan e.:ı?r kalmımı:ı. Bu 
çe vermekte gecikmiyorlar. na rağmen Amerikalılar \'e di-
Münevverleriaden kitap ğe.r ecnebiler, biblo şarpiler, 
bekJ~yeıı mahlı:iınlaır tavb Te dikiş kutusu yaptıra. 
,kiitiiphanesi rak memlekeUerine gönderiyor 1 S in~p Ceı.aevinin malıkCımta. lar. Bunların amb~lAjları d~ ..'.o 

n gazeteye, kitab2 ve öfren Tada gayet dayanıklı ve orıJı
meğe pek hevesliler. Burada· nal bir ı;ekilde yapılıyor. 
ki öğretmenlere cezaevindeki Okumak bteyen 
mahkumlan fikren kalkındıra- mahkümlar 
cak k:onfenınslar vermesi tek· S inop hapi3hanesindeki bü· 
lif edilmiş. Fa'kat bllıı öğret- tün mahkumlara kablliye!
menler işlerinin çokluj!unu ba. lerine göre, sanat öğretmek. \'a 
hane ederek bu işi yap:ımamış .zile Yermek. herhalde yeni ce· 
lar. Şimdi de hapishanenin ıaevle.ri hıkkındaki kanun r1k 
hem büyükler, hem de çocuk- tılı:tan sonra mümkün olaca'k· 
br 'kısmında bir kütüphane ku. tır. Bu arada onları fikren kal
rulması için teşebbüse geçilmiş, Jı::ındırmak için konferanslar, 
hayırseverlerin Sinop hapisha- <krsler verilecek olursa ma
ne.sine iyi eserler göndermele- hakkak kL tekrar cemiyete dö 
ri heriıalde güıel bir hareket ııerken bu e.;ki mahkumlar 
olacaktır. çok şeyler öğrenmiş bulunacak 
Duvarlardaki Iar ve artık zararlı olmamaya 
:razılar çalı~1caklardır. 
S inop hapishanesinin duvar- 4te ben de, ceıaevini gezdik 

lannda birçok yaıılar, veci- ten sonra; mahkumlardan, on
z.eler var. Bu aradı şunlln da !ara kitaplıır göndermek ve 
oJcudum: «6ğrcnmekn nrı.ularını duyur

•Kl.'ndini idare etmesini bil- mak vaadiyle :ı,vrıldım. 
mey<'n insanlara hürriyet ha- Valmaı ('et.iner 

Etııekli naegvacılık 

ıııiitelıassısı ve kı%ı, 

kiiçiik ,aiı·e Ö%gül Oğu::: 
sinoptıı ekibimiı:in tanısmaktnn zevk aldığı vatanda~lar ara· 

sındı emekli meyvacılık müteha:>;;ısı İlhami Oğuı da var· 
dır. KendL<ri. te,ehbüs sahibi bir insan olduğu için emekli ge. 
lirini genişletmek üzere evinin ııHında bir otomobil parç:ı dük
.kim ac;mıstır. Bu sureUe iklls:ıdi istikliilini tnmaml:ıyınca. ıml 
alikasım mesleğinin cerçevc.•iııdeki tetkiklere hn;retmiş ve 
(Sinoptııki Armut ve Elma CesiUerinin Pomoloj isi) adlı bir 
eser hııurlnmıştır. Büyük hir ,itina ve .ince bir tetkikle haıır· 
lamın bu eserde belirüldiltine güre Sinopta 66 cins ırmut vnr· 
dır. Tinr.icten gelen cesitlerle beraber ymü t:ecer. E!maılara 
gl'lioce, bunlardan yerli cinsi 17 dir, tıari~ten gelenlerle bera· 
her kırkı bulur. 

İlhami Oğuz, armut ve clmıılardım her birinin vasıflan 
l:akkındıı malumat toplıımııs. ne kadıır dıyandıktnrını. ne te:ı:· 
ıctte o'lduktarını, armı.ıtl!ırın kumlu mu, kumsuz mu bulundu· 
ğunu belirtmiş, şekillerini de çiznıiitir. 'Bu e.ı;erin 'hımlmım, 
Sinopt.a inkiş:ıf istidadı cör,tereu meyvacdık için fenni bir reh
ber temin et.mis ·olaeaktır. 

ilhami Oğuı.'un evind~ Sinobun 'e..'iı:i el işkrindcn mürek· 
kep bir koleksiyon gördük ve eski nesillerin :yülcse!t ~vlı:ine 
karşı ciddeıı hayranlık duyduk. Bunları bize bu sene illı:mek
tebin son sınıfına geç!'n Özgül Oğuı gayet ~rbest ve mUkem· 
mel hir lisanlı. birer birer tarif etti. Sonradan öl!ren:fik J:i 
ÖzgUI küçücük bir şııire<lir, her hos ve güzel şeyd~n ilh!m alır 
ve intıbalarını kolaylıkla şiir şeklimle ifade eder. 

Öz.gül lıize şiirlrıinden örnekler göndermeği vııaJetti. 

bir 

Menla değil, fam bir 
dünya cenneJi 

İttihntçılnr tarafından Sinob:ı nefyedilcn politikacılar, kas-
vetli ve korkunç bir muhite citmeCi beklerken, Sinobun 

ı;üzel:ikleriyle karşıla~uıcn, geniş bir nele.'! alm11lar. • Bura.r;ı 
menfa değil, dünya cenneti:• demislerdir. Hakikat şudur ki 
Sinop kadar güzel bir yer tasavvur etmek güçtür. Şehir; bir 
yarımadanın dar berzahı üı.erinde kurulmuştur. İki mükemmel 
deniz cephesi vardır. Hangi noktadan etrafa baksana: ayn bir 
deniı manz.arası görürsünüz, içiniz açılır, fakat bıuın denlı 
cephelerinin ikiliği siıi ho.s bir şekilde şaşırtır. 

Sahille.rinden biri bir ne\•i, diğeri başka nev.i rür.girlıra 
karşı :emfleri selfimette tutan Sinobun çok talihli bir yer Dl
duğuna hükmedersiniz. Bir de bunu Sinoplulara sorunuz. Gü
zel .ı;ehirlerinin bir menfa yeri diye seçilmesi, Sinoplulardı 

küskünlük \"C isyan hisleri bırakmıştır. •Burası Fiuıı mı, 

Sın'a mı? Zavallı kalmıs bir Türle diyarı ... • diye konuşurlar. 
KİBRiT FA'RRİKı\Sl 
S inop, defalaı'Ia Rus baskınlanna uğramış, 99 yıl evve?l ıp.eş-

hur Sinop vakasına sahne olmuştur. Ondan sonra ı:erek 
Abdülhamit ve gerek İtlih:ıt ve Terakki devrinde menfa hb:
metini cörmü,j, f'eHıketlerine kıır§ıhk hiçbir nimete kavuşma
mıştır. Nihayet kibrit fabrikasının Sinopta kurulması, Sinoplu
ların yüreğine su serpmiştir. Fabrilı:a işinin llfta kalmadığını. 
binanın kısa ı.am.anda yükseldiğini, bacanın tütmeğe haı.ırlaa

dığını görmüsJerdir. 1"akat bu baca tütmemi5tir. Yapllıın bu 
binada bir patlak peyda olmuı;, fabrika İstanbula, Büyükdel.'l.-. 
ye nakledilmiştir. 
Rı\SİM BEYİN 

HARP HİLESİ 1 
B irbirini takip eden hayal sukutlanna ve muhitin uı.un ı.a-

1 

mıın her şeyden ziyade bir menfa yeri diye tanınmasına . 
rağmen, Sinopluların uyuşuk adamlar olduğuna ve menrilerte 
temas halinde ve göz hapsi altında kalmanın gitgide at, çok 
ı;ekingenlik hisleri yarattığına hükmetmek haksız olur. 

Diyojen gibi müstesna bir .şahsıyetin doğum yeri olan Sl· 
nop. her devirde canlı \'e ctiretll hemşeri tipleri yaratabilmiş-
tir. Bunlardan bir misali, mütareke deninde Jn~iliz bayrağını 
indirten Rasim Beydir. Sinoba girdiğiniz andan başlıyarak Si
noplu IUı.>im Beyin İngiliz bayrağını nasıl indirttiğine ~ İn
ellizled burtıdln kaçırdığma dair muhtelif hiklyeler duyarsı· 
nız. Bunlann en hos şekli budur: Rasim Bey, birkaç sil!hh :ile 
beraber Jıükume; dııiresinP gelir, orada bulunan İngiliz ı.abiti· 
·ne der ki: 

- Bu gördüğünüz siliıhhlar, şehri ~çeviren kuırveUer ta
rafından 6ncü ve temsilci olarak size gönderilmiştir. Derhı.t 
şu b:ıyrağı indirmez ve buradan gitmezseniı., cereyan edecek 
v.ıkaların ve dökülecek kanların mesuliyeü size aittir• . İngi
liı. ı.abiti, örneğini gördüğü cür'etli simalardaki arlmli tavtr 

' kar:ıısında yılar, bandırayı indirir, bunun yerine Türk b:ıyra· 
ğının çekilmesine şahit olur, sonra ~çekilir. gider ... 
OOKTOC Rl7.A l\Ult 
g inobun çok tamnrnıs bir evladı olan Doktor Rıza Nur da 

cür'etli ve isyankar bir ruhun temsilcisidir. Doktor Rmı 
(Deıramı 11 iıu:iıle) 

Sinopta Kızı ikan',, l<eşlediyoruz 
{Baii 7 aci•~> 

cetirebilirsiniı. 
Sıılutıobra 

Örnek 

Maksadım, size, Smo,pta na· 
sıtsa tanı.ştığım bir vatan

dasın .hususi hayatından bahset
mek değildir. Fakat Mümtaz 
Kttılkaoın güler yü:tlü. ne.seli. 
'iddiasız hayat göcüş ve telik
kisini ve kurduğu ocağın lhen· 
ginl o kadar cııı.ip buldum ki 
hayııttn daima 'iikiyetle vakit 
geciren, boyunu içlerini kemi
ren, kendi kendilerine ve mu
hiUerlııe huzur vermeyen kim
selere onu bir timek diye gös
termekten kendimi alamadım. 

Ba5kalarından tahkik: ettiğime 

göre Mumtaı Kızılkan ve ·esi. 
beş ~ocuk büyütmek ve memur
luk ica'bı vakit vakit değiştir

dikleri muhiU.erde hayatlarını 

yeni baştan kurmak gibi devam
lı emek 1ve zahmetlerin ortasın
da, muhilli!'iyle meşl!uJ olmalı: 
ve hayır işlemek imk5.nını da 
bulurlar. Birbirleriyle g~ine

ceklerlni lDhmin ve ümit ettik
leri iyi 1n;;a n.ları b~ .l:Üz ede-

rek nice ihenkli yuva kurulma-
aına vasıta olmuŞlırdır. 

Otela"ler ('tlCtlksın 
Misafir istiyerlar 

Beş çocuklu bir aileyi, n~!e 
icabı memleketin bir :1tose

sinden diğer bir ki)şesine nak
letmek :kolay bir ter olmuyor • 
Başından geçenleri kendisi &ÖY· 
lece anlatıyor: • 1Aman oldu ti 
fuunah havalarda, KaradenU: 
limanlanndı çocuklarımıx ve et
yamıı. Tekirdağı k:arpuıu gibi. 
elden ele ııtıları.k vapura t3;1ı
mldı. Fakat sefere çıkmıık k a
bedince, en büyük rorluğu ot~ı
lerde yer bulmakta (ekiyoruz. 
Otelciler beş çocuğu bir arada 
gürünce. yer olıruıdığmı söylü
)'orlar. Ben de bu derdi aı'tılc 
kesfetüğim için çocuklanı hir 
tarafta, siperde beklemelerini 
tembih ediyorum. Tek başrnıa 
otele giderek odayı tutuyorum, 
sonra be,s tocukla beraber geli
yor ve bl~~kın yapıyoru 

Mürut_az: Kıulkan, Selımıyede 
bulunan .Hayvan Sıığlık Jf.ekt&
lıin:fen çıkmıştır . .Bu müesse'it.'

in'n bo:.-:ısı ih-wn Awın
n nıinneUe bahseıtiyor. 

A.E.Y. 

~ ...... ,,._._.._ ~ .................. 

, VATAN· Slaop ~/.;iv<l!d 

Bı~mu harTirimiz Boyabatlı D. P. lilerle beraber. 

Beyahat'ta •• 
DC ., partiyi ziyaret 

Üç ayrı ôlemin birbirine .zıd görüşleri 
Boyabatta sabah e1'11tenıden so-

koklara dükiildük. Saat se
kil buçukta Halk Partisini, do
kuzu çeyrek geçe Millet Parti
siııi, saat omla Demokrat Par
tiyi riyarct etmek üzere söı.leş. 
mi5tik. O gün Boyabadın pııı.arı 

r 

olduğu ve paı.ann harareti •Cr· 
kenden al-aldığı için, daha ev· 
vel p:ıı.ar yer'lerlni ve bilhassa 
hayvan p:ızannı dolaştık. 
Halt P.ırfüinde 
En evvel ziyarette bulunduğu· 

.muz Halk Partisinde is1t-

iyi pilav nasll 
yapıhr! 

~ 
1 

Boyabıtt, luslıca pirinç i.itihsal sahalıırımız.1an biri olduğuna 
g(ire iyi ı)ilitv yapmanın sırrını bildiklerine hükmettik. 

İri ,pilav yapmanın usulünü bize anlatmalarını rica ettik. TariC
leri sudur: 

Uklerimiı.in hulasası şudur: 
•Hususi idareden partimiz için 
1331 liraya bir bina satın almıı· 
tık. Tftmir \'C iltıveler için 8400 
lira su!ettik. Bu pua merkez· 
deo gelmedi, Aza tarafından te· 
berrü şeklinde ödendi. Maliye . 
binanın kendisine ait olduıtunu 
iddia ederek elimizden aldı, sar 
fettiğimiz 840::> lirayı geri ver
medi. Bu "luıller eski bir husu
met kararının hala tatbik e<lil· 
diğini gösteriyor. Resmi ilan 
yoluyle baskı, radyoda bir ta
raflı parti propaganda.;ı, tenkid 
ede.ııi söyletmemek ... . Bu haller 
parti an'ıınesi diye devam edip 
giderse memleket için faydalı 
mı" olur? 

llaılye, yakınını 

Zindıadaa kurtaramazdı 

' ... 
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5 on senclt>rdc mem!~ketimizde yapıl:ın en hayırla işlerden 

biri, sıtm3ya karşı azimli müc:ıdekdir. Türkiye halkının 
zindeliği ve yaratma .kudreti bu baş3rılı mücadele sayesinde 
en az bir misli artmıştır. Memlekette gördüğümü:ı: umumi kal· 
kınmada, sıtmadan kurtulmanın hisse5i büyüktür. 

Sıtmıı mücadelesinden en cok istifade eden sahalarımıı.dan 
biri de pirinç yüzünden geçinen Boyab:ıttır. Eskiden burada 
sıtma, umumt bir dert h:ılinde~·di. Her eczacı senedo 4, 5 bin 
tüp atebrln satardı. Şimdi bu s3tış durmuştur. F.lde edilen b.ı
şarıda en keskin tımil, D.D.T. dir. Kesik sulama usulü bundıın 
sonra gelir l<~vlere ve ahırlara devamlı surette DD.T. sıkılması, 
sivrisinekten b:ışka pire, tahtakurusu ve bitin de neslini tüket
miştir. 

Sıtma bakımından pirinç ekiminin şehirlerden 1500, kasa
balardan 500, köylerden 50 metre mesafede yapılmasına mü
saade edilmesi, kırtasi zihniyetin mahsulü olan bir tedbirdir. 
Köylil ve şehirlinin sıhhati aynı derecede kıymetli olduğu gi
bi, sivrisinek, ıiebirler için tayin edilen en uı.un mesafeyi ko
layca aşacak bir uçus kudretine sahiptir. 

SİSTElm.t BİR SITl\IA MÜCADELESİ 

Aldığımız malumata göre sıtma .mücadelesi, Boyab:ıttn ı:nyet 
· sistemli ve es:ıslı bir şekilde yapılıyor. D,D.T. havaya de

ğil, tavanlara ve duvarlara sıkıldığı için sivrisinek nesil yetiş
tirmeğe ve zararlı olmal!a Cır.>:ıt bulamıyor. Her sene sonunda 
dulak muayeneleri yapılıyor. Sıtmalı olonlann ted!lviı;ine bı

kılıyor, ic:ıbeden yerlerde koruyucu bir caye ile atelırin ve 
çocukI:ırı kinin tevzi ediliyor. 

Birçok yerlerde olduğu gibi, Boyab:ıtta sıtma mücadP.le
sinde tesadüf edilen zorluk, nakil vasıtası meselesidir. Çeltik 
komisyonuna mııhrus jeeplerden sıtma mücadelesi için pek aı. 
istifade ediliyor. Kullanılacak vasıta için malmüdürlerınc tak
dir hakkı verilm~ \'e •nı:ıtalli rariç• esas tutulmuı;tur. Boya· 
batta köylünün at kullandıfı ileri sürülerek, i~in ııllı gürlll
mesi esas tutulmustur. Halbuki Ankarada da. İst:ınbulda da 
köylü ııt kullanır. mesele bu sür'at de\•rinde mücadele teşkill
tının hıı.ını ve verimini arttırmakta ve hiç olmazsa mı>tosik
lctlc.rden i.>tifade edebilmektedir. 

AKSAZ BATAKUGININ 
KURUTUll.Mı\SI 

B oyabat civarında sıtma mücadelesi tej!cilatının hakkından 

gelemiycce~i bir dava varı.fır ki o da Aksaz baUıklığmın 
Jı:urutulma~ıdır. Burada 7000 dönüm mümbit arntl bulunuyor. 
Bugünkü haliyle metan gaı.1 neşrediyor, iklimi bozuyor. Bu ci· 
varda yolunu şasırıp bir gece uykuya dalan adam, ertesi gün 
ölü bulunuyor. Bataklığın, hendekler kazmak $1.lretiyle kuru
tulmasının sfiç oldul;u sijyleniror. Elde edilecek arızi, yapıla-

(Devamı H incide) 
·Sade suya iyi ıpiliv olmaı. Pirin~. pişirilmezden evvel 3, 

4 saat 'llık suda, bilhas.c;ı et suyunda ıslatılmış duracaktır. Et 
suyunun pilliva leaet vermekte büyük ehemmiyeti vardır. 

ilindi veya tavuk ·eli \'Cya saç üı.crinde parca etten domatesle 
Boyabatta yapılan saç kebabı tarımda bir kebap pilava ilAve 
edilirse .len:eti elbette ırtnr. Elli pilavın. üzüm suyu sirkesiyle 
yapılmış turşu veya ho~af gibi arkadaştan bulunmalıdır. 
ROYAR,\DIN KIR PILA\'I 

R adyonun muhalif partilere 
karşı düı;maııca neşriyatındıı 1 1 

o kadar suç unsuru vardır ki 
şayet radyo, canlı bir ş:iliıs ol· 
saydı ve hakkında dava açıla
bilseydi, .zindandan yıka.oını 
kurtnramazlh. Mülkiyeti him:1ye 
eden kanunlara binat iktidar 
mevkii tecavüı ederse, Meclis, 
ınalıkenıe.lerin vazifesini hüküm 
süz bırakıırak hiıkim sıfatını 
takınır ve kanunların ruhu ha· 
riclndc Jcarnrlar verirse, hali· 

İlkbaharda Rnyahatta kır.larda yenen pilava renk vermek için 
çiğdemli pillv yaılınak fidet olmuştur. Boyabadın en iyi Pİ· 

ıinci Gazillereuc yeti5ir. Ahdülhamidin s:ırayına Gazidere pirin
ci gider ve hu pirine. eskiden .Rangoon ve Bombaydan gelen 
pirinçlere tercih edilirdi. Şimdi umumiyetle Boyabat pirinçle· 
rinin nefaset seviyesi yükseliyor.• 

İşimiz acele olmasına reğmen Boyabatlılar, meşhur saç 
kebabını yemeden oradan ayrılmnmıuı razı olmadılar. Bu ke< 
bıtp, evlerde değil. fınnlarda aypılır ve evlere de oradan gider. 
llartlıırı; bir saç üzerinde pişmiş pa~a et, domates ve biber
den ihJrettir. Gayet leı.iz olan s:ılçaSlna ekmeği banmak sure· 
Hvle elle yemek ve çatal kullanmamak usuldendir. 

miz nereye varır? 
Müıinin hesabını vermek !Jl

ıım gelirse, bugün Demokrat 
P.artide mühim mevkiler iş~al 
eden eski Halkçıların elbette 
mesuliyet payları vard\r, :fakat 
bizim gibi çoğumuz 1945 den 
sonra muhalü bir partinin saf
larında mürakabc vaı.ifesini gö-

(Devımı H uatuda) 

Boyabat'ta ·petrol ve 
diğer ınadenler 

Boyab:ıtta Ekinveren mevkiin· 
de ııetrol bulunduğuna dair 

emareler vardır. Bir aralık yer· 
ti bir şirket bunu işletme~e te· 
şebbüs etmiştir. Fııkat sonra 
petrolün sJthi bir sızıntı mı, 
yoksa esaslı bir kaynak mı ol· 
duğu hıkkınd:ı tereddüt baş;::ös
termişlir. işi tetkik edenler, 
birbirine aykm hükümlere var· 
mıslardır. Boyabat. bu petrole 
ümit bağlamaktan va:ı:geçmemiş
tir. Boyabatlılar, bu işin derfo-

Ba~muhaul riıni.r. Royahatta 
beraber. 

le~tirilmesini, lehte veya aleyh
te kat'.i bir kanaııtc varılmasını 
istiyorlar . 

Boyabat merkezine iki saat 
mesafede Korusaray köyüncle 
ve Boyııbat ilçesinde Buzluk de
nilen yüksek bir yaylada çok o
rijinal ve sçyre llyık jeolojik 
teşekküllere tes:ıdüf edilir. 

Çerkeı.lerde arsenik ve daha 
ba~ka mevkilerde linyit, r1111n. 
ganez ve diğer maden emareleri 
v;İrdır. 1 

' 
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~iııop \"İliİJt•t lıiııasınd:ın lıir giiı ii ııiis 

Sinop Valisi anlatıyor 
Si11op!' 

biı· 

;ı,ıillııı·ılıı olılıı(lıı ıtııılıalefetiıı 

yeı·ıliı·. Bııı·ııllfl 
. 
IS 
~ 

9iiı·ı11el~ 

eeıiıııliı• old11keıı 
O> ... 

Şimdiye kadar ilçelerile bile irtibatı olmıyan Sinop'ta yol 
dôvası esaslı bir şekilde ele alınmış bulunuyor 

S inop Vafüi ,\\ r.. Diıı·.ıt. 1 
yurt ekibinıiı, bir müddet 

~ncl Akhi,;arda kaymakam hu· 
lunılui\ıı sırada t;iinnüş, lanı· 
mı~tı. Kl'ndbiniıı, or:ıda muha· 
rir evlerini sür'atle tamamla· 
mal:ta gösterdFli faaliw:l nöıe 
farpoıc:ık bir ş;kilde idi. ' " 

Sinopla valilik makamında 

karşıl:ı . ı~ın - z Avni Dumtln. 
~imdi v:ıli mi. yoksa rnli wkıli 
mi, hunu kal'i suretle :ınlanı:ık 
biıe nasip olmadı. Çiink!i riva· 
)etler muhtelif çıktı. Kenıli~i 

lel<'fonıla: •Ben, Vali ... • diye 
konuştuğuna göre \'ali oltluğıı· 
na hiiknıt'lmck Himn. 
Anıi nümer hi:z·~ id:ıre lıay:ı. 

tının bazı hatıralarını anlattı. 
Uıınların ara~ınd;ı dağlarda ııy. 
l:ın·a c:alışııı:ık ~u n•t iyle 'ikuda 
getirjlcn yolların, geni, füçiiclc 
nwktep hin:ılarııı ın, çele halin· 
ele çıılış:ın kimselerin su\·larını 
:l\'lğa \ltı m:ık suretiyle tasfiY<'· 
yf' ui(r:ıt ıl:ın cmrnli met rukc 

r ·~1 
yolsuzlııkl:ırının, meydana \,'ika 
rıl:ın iııcc , .c usla k:ı\·ak\·ılık do 
l:ıplal'ının hikayeleri v:ınIİr. ile· 
le l'm\'ali ııwl nıkc ,.c kııı;:ık\·ıl ık 
ınenul:ııı, hiit iı n ıar~ilfıtı~· ı.~ 't h; .. 

öy .......... cısı 
S inop cİqırıntla Hekır,~:ıEa köyii \'ar ki lıura,.ı Cevtlel Keriııı 

im !'dayın n dof,~ıl!ı/;ıı J..iiydi.ir. Buranın başlıca ~akinled, 
JR71 d~ Şeyh Şnnıil ihlilalirırlcıı ı-oııra Ka Ckasyaılan muhare· 
rcl eılı!n Çeçcnlcrılir. O wıııanlıır şimıliki gibi göçmen yardı· 
mı olmad ı~ı kin hun hır, al llarıııda bir pösteki. heyb<'lerindc lıi· 
raz yiyı•<'rk lmluııduğu lııılde kentli ı:ayretleriyle lııırnlarrı ı!C'l· 

mişlt'nlir. Yeni kurul:ııı .kiiyiin ilk sııkini olıııı Bel..l:ı~ Arııııın 
ı-iilalf'sindı•ıı hııgiin J.iiyde :ıllı aı'e yaşıyor. Kiiyiiıı 1~10 Jıarwdc 
175 :ıilc oca gı, 6110 nlifusıı \'ardır. 

fü•kta-;.ıi,1a ktiyiindc İsmail Hakkı ııdında nılincner hir 
imanı \'C hatip ~·cli~ıni~tir. Oğulforıııdıııı ikisini, nğrc>lıneıı ye. 
ti~mck İİIC're şchiıd(', ınekıcıılı•r(' yollıııııı;;tır. lluıılordan Ah· 
met At:ıbek ~imdi l'rnekli bir (ij!retnwn olarak kliyi.iııdc y:ı~ı· 

yor \'C' bah:ı~ının ,.:ı _.ıyet!r•rirıi ,p•l'iııe getiriyor. Vasıycllcrin b:ıs· 
!ıra ıııc,·11111, köyde gfücl hir meklı!tl \'[h·ud:ı gc•lirnwk. ornı:ın 
tahriplrriııi öıtlı!nıı~k. idiyliiy<' ağ:ı~· \C ıırııı:ın :-><•\':!isi a~ıl:rnı:ık 
ve yı·nj yeni mc·~· \·:ı ağJçlaı·ı yetişlircrı~k kiiyü imar etmc>klir. 
n ir f'liıtd ı• nııılıır, lıir ·rli ıul e 
A~ na tutun kadın li ııi 

Alın.ıet ,\t~bcy ve k:ınl'.~şi, h:ılı:ıl~.·-·ınııı \'1tsı~:c~iııi ye,rin(' ge· 
tınıı"k u1Nc .~e "~rııı)orlar. Koy ıncktehıııın t•skı mezun· 

lıırını ,·nzifore ıl:I\ <'I etmek 'e bir.zat iız:ımi }lara foclak:"ırullın 
da bulunmak suretiyle k(;ycle yı·ni hir mektep binnsı viirııdn 
gctirilııwsine iiıııil olu~ ııl'lnr. Kiiytin ~'<~liştirdiklcri arnsııırln 
Cı·,dd Kcl'iıııılrn h:ı~ka bir yiikısek tııiihl'ııdi~. Jlcvlt•l ' Dcnıir 
yolluııııla lıir kısım ~cfi \':ırdır 

Ahmet Atnbek ile Sinnpta. l:t'lcdiyl' p:ırkınd:ı tanışlık Be 
rahf'rimizde bıılun;rnlarıl:ın (iğrrndik ki bu :ıkınf"ı vnlanıl:ışın 

gayret s:ıl:a~ı yıılııız kl'ııdi kiiy[in(' m:ılısur kalııııyor, hiitliıı ıtıll· 

hil hesııbınJ tesclıhi.is haliııdc hulunuvor. Bu :ırafln Siııopt:ıki 
at nıerııklılarıııın h:ı~ıııa gt•çmiş, :ıt yıırı~laıı terlihiııc koyul 
mu5!11r. 

Kiiy akıncısı Ahmet .i\t:ılwk bize şunları :ıııla!tr ·Kiiyll 
ıııiizde yetışrnll'nll'ıı hazıl:ırı , Y.1l.ifo İl':ılıı k(iyiiıı lıat'İeindc yer· 
l<'şınişlcrdir. Fak.ıt bıınlıır ıla kilydl•n kız :ılıyorl:ır Jlize hir r'I· 
de cımbız, hir l'lde ayna tutan kız tipi ;:c>lıııiyor, icnhınrla siit 
snğrııakt:m ı~f"kiıııncycn kar'lın lazım ... • 

Bektaş:ı{!a kciyiinc gitlerek muhiti yakıııdan tetkik ede· 
mcdığimize clc>ın duyduk. Kiiy akınusı, eski öğretmen Ahnl('! 
Ahıbck'c. ~aratıcı I:ıalıycll<'riı>de bnşıırılar ılileyerck kl'ndisin· 

,den ayrıldık. 

ııcşredilınc,!'!e değer. :\C' yank 
ki yurt il!h ı•lerinin çerçc\·<'~i 
ic:indc lııınl:ınıı iiwriııde mun 
u1:ıdıy:ı durııı:ı~ıı imk5n )'Ok. 

İnsan, A' ni l.liiım·r·ıe koııuş-1 
tııktan ,·c lı:ıkkıııd:ı ı:ci~lcncnle 
ri ·diıılcclikten sonra tarafsız o 
lar:ık şu inlıhaa \'anyor ki kcıı· 
disiııin lıC'r h:ıldc din:ııııik ve 
atılgan hir ~:ıhsı.)·eti '':ıı,dır. Fa. 
kat her ncdens(', clôrt h:ı:ı ına· 
ınur şekılde hcrkf'si ınenınun e· 
dcnılsor. i\lesclil sııor fa:ılıyrllc· 
rindı!n ılcıl;ıyı Siııoıı ı:enc;lıgi ile 
:H'I hir ihtil:if lıalindcclir. .\luhıı· 
lif rıartilerıle; göze girmek içın 
Dcıııokrat l'artiye hiz.meı etıi~ı 
ııi, \'azifcsini tıırafsızl'a yerine 
grtirınt!diğini, nw.sı•lli Hoy:ıh~dı 
son ziyaretinde Demokrat l'm 
ti reisine misafir kalclı{:ını sliy 

ı Iii~ orlar. Kimin haklı, kinıın 
haksız nlcluğıınıı d:ıir lıiiltlim 
'Nnıek lıi1e diişınetliği i<:in duy. 
clııklarııımı kny<h•tıııeklc iktifa 
ediyoru1_ 
M:iıini n 
ı\ ğır ~ üJ..ü 

5ualleriınil tilerine Arni :nu. 
mcr l.ıize şunları anJJtıı· 

Sinop, \'azife gürmek lı:ıkı· 
rnıııdıın ('ok giiç bir s:ıh:ıdır, 
~·iinkii ıııilleh·ekilleı·i ll:ılk l'tır· 
tisiııe mensuptur. Umumi Mcc ' 
lis ve Bcledh·c ii1;ıları d:ı ııııı· 1 
lııılir ·partilerden seçilını~tir. 
Yani bütün vilfı~ '<'le ınııh:ılefct ı 
Iııikimdir. llıı iıiU:ıda hcrke~i 
mrnınun etmek sur<'tiyle iş ~ör 
mck burada pek zor olduğu gJ. 
hi, hususi idarenin m!b:.iclen al 
dıi,;ı ) iik ele ı:ok ağırdır. İrlarc 
2.'j0.000 lirıı boı ~ltıdur. Şı~luiıı 
hir, iki cadde<;ini güsteri~li tarz 
da asfaltla k:ıplamak için hu 
susi idawııin p:ırnlan kullanıl 
mış, 1940 da ll:ılk l1:1rtısiıt<' yar 
dım ıliy!! 50.000 lir:ı ayrılımı; 
su. yol, hastaneye yardım için 

~ .ı:elcn tahsis:ıt b:ıska işler<' s.ır 
• kdilmiştlr. :Köy suları için ge 
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v 'asının av as 
,h• asır evvelki Ka 

Siııop'ta eaıılı b. 
ce baskıııın hatıı•, Si 

s inoba Ciltiğinız zaman Ö.)lc 
bir tarihi ham sızi sarar ki 

bugiinUn nlalrnl:ll'I :ırasından 
sıyrılır, gt•çmiş gi.inlc>rin hrye· 
canl:ırıııı yakından ya~r. fllos· 
kof tehdidi yliziinden asırlarca 
tetıkte duran milli beka d:"l\·a· 
mızın manasını derinden dPrine 
duyarsınız. 

Bundan 342, 167, 122 YC 99 
yıl c\'\"cl Moskoflar, Sinoba ge. 
lip kahııeec hücumlar yapmış. 
l:ır, sclıri ve liınııntl:ıki gemile· 
riıni;i yakınışlar, yıkmışlardır. 
Sinoba aynk lıasıııca, ht'le Kı· 
rım harbinin ıırifcsindcki meş· 
hıır Siııoıı ''aknsının sanki cliin 
('('rcyan elli{(i iıılıhfıııa ,·anrsı· 
nız. Şehrin :İnerkezındc biı fibi· 
dı>, Sinop şehitlf'rinin hatırası· 
m an:ır, tepede, Seyit Dilal liir· 
besinin yanındaki B;iy;ıle lliise· 
yin Paşanın mezon Ye onun Ü· 
zerindeki uzun kitahc. sizi kııcl· 
si duygularla ılolu bir alemin j., 
çiııc çek<'r. 

Sullıın Abtliilh:ınıidiıı yan•rlr· 
rinden vakanın hir şahidi hassn 
ıniişiri Abdi o[:lıı 1\khnıet TI;ıııf 
Paşa, K:ır:. diinüşü Sinclı:ı tığ· 
raıııağu ,.c :iCy:ıbatine knradan 
denını el ıncğc karar Yerdiği sı· 
rada, biitün .Sinop rnk:ı<ını Se· 
yit Bilal tepe.;;inclen st~yrclıııi~ 
Ye l':ı!li~:ıha r:ırıonınu 'ermi~ 
tir. 
:\fı~hnt<'l R;ıuf 

Pa~ııııın r:ıporu 
Bıı rapordan ~ıınl:ırı anlıyoruz: 

Kırım harlıiııin arııcsinıle 
Osııı:ııı l ı clon:ınması iiç kolJ :ıy
rılarak K:ıradt•nizıle gH1iyor 
nunlardan bir kımı. ham fon:ı 
~ittiği takdirde Sinolıa sığın · 
ıııak rnıriııi :ılıyor. O ~ıııııla ~id 
dı•tli hir poyraz esiyor. <;<'ıııiler. 
Sın111> lıınaıııııa gircr<•k y:ının 
d:ıire şcklindt• yayılıyor. Sinop 
zaten o sıralarda nıiilıinı bir 
lcrsancdir. Liıııaıııl::ı ııışa halin· 
dt! hil~ ük harp gı•milerı ele rnr
dır. 

Hıısl:ır, donanmanın Sinolı:ı 
sıi;ındığını duyunca, Sıvastopol· 
dan .)eni kuwcller alnrak, iki. 
Uı; glin sonra gelıııi5ler \'e tarih· 
le (Sinoıı lım:ını b:ı:.kınıı cli)c 
anılan faciayı )·ar:ıtını~l:ırdır. 

Hiitiin \·aka J27o Hicri )'Ilı 
S:ıfel' :ıyıııııı yinııi dokıızuıını 
Çarşamba giinli nlaturk:ı sa.ıl 
bc~lc cın bir arasında C('rcy;ın 
l'tıni~tir. Haııf Paşa, Seyit BWıl 
tiirhesinrleki yiiks<>k bir nokta 
rl.rn büli.in folake,•tin :ıllı s:ıııt 
nıi.id(lct SJhidı <•lnıuş, askerimi 
zln ı;l'h:ıt ,.c cesarellc sonuna 
kadar ç;ıquştıgıııı. fakat Hu 
clon:ınmasıııın geniş mikt:ırd:ı 
altı!'!ı 44 liik ,.e 64 ını- mernıı 
lrr neticesinde gcınileriıııiziıt bi 
ur birer baıtığını \"e lıinlcrce 
askerin ve halkın şehit olclıı.Uıı· 
nu gcirmüştiir. Il:ıuf Paşa, Kas 
tıııııonu >·oluyle istaıılıula varıp 
fl'lakf'l hah<'rini verince, orta 
lıt:ı bir tanıftıın elem ve ına 
ti'ın, diı!er tarartan gazaıı \"l' in· 
tikam lııslrrl tutınıı5, hu foliı· 
kctli haclisc,,i anmak iizerl' çı 
karılan Sinop ma<lalynsınd:ın 
bir taneşi d(• rapor sahıbiııc \'<'· 
rilmiştir. 

ll iis ı·~ in P~ısanın 
,\1 rrn ı• taşı 

B ugiin Sınopta, !i9 yıl l'\'\"elki 

sekiloe 
~ 

aşıyo 

, . 
~inop Jim:ınınııı r~ki lıir rr~ıııi . Liınanıla ka hhe hir t;ıarruıa uğrayan doııanıııaınııa ait gemile· 

ri n en J..;ınnılan lıir ,kı~ını ı;iirii liiyor. 

Sinop'fa, Mümtaz Kızılkanl1 

ke$1 edi·yoruz 
Beş çocuk babası olan, altınc·ısını bekliyen Hayvan Sağlık 
Memuru hayat sanatmm örnek sayılacak bir san'atkôrrd1r 
Ge~·tnlc·nlıı ."-nıerik:ın Diı:cst 

ıııccmuasıııtla bir k:ıdıııın 
imza:-ıyle yaıılmış bir y:ın QkU· 
muştıını. :.\lcali şuydu- •Hayat 
,::ın:ıtıııa vfıkıf ,.c giiıılii ın:ınen 
ıeııgi ıı bir insan; ı:ellri ıw ıılur
ıtıı olsun, h:ılindı~n hosııııt ve 
nıuvııtcneli bir foıraı kurabilir. 
Bu y:ısıilardan nıalırnm olııııl:ır 
i~e. iraclları ne derN'e<le- geniş 
olsıı, kentli i~·lcriııi ycrlc>r ve 
hayatla hıırnnbn m:ılırıım J..;ı. 
hrlar.• 

ll alintlı!n ·1ıo~ 1111t 
in"ııı tiı>i 
j:;t:ıııhulı l a n \'apurl:ı bir sah:ıtı 

K ı;.ıli(e 

::\';11111dleı i 

l'l iiııılaı. Kml.lı. ıı n hP~ 

Mlinıt:ız Kmlkaıı'ın, hııvrılı 
· glfü•r yiiz.11', ecs:ıretle, ha· 
ı;iretlc k:ırşılrııııak sanatınııı hir 
iis!:ıdı olduğunu sezince. beş yav 
rmıııııı giirnıeğe pek ıncı·:ık et· 
tinı. l.liraıı: sonra Kızılk:ın krır· 
deşler. kafile halinde llelcdiy<' 
h:ıhçesine gelclıler: 12 yaşında 
;.-ıtakalı Yıldız, ı ·ı y:ı5ıııda Ça· 

y:n· ruo;İ~ le "1rliklr.. 

ce tafsilfıtıyle tas,·ir eclcrlcr. 
Ferit lll'yın bir kırta:.iyc ıııa. 
ğ:ızası vardır. Or:ıda bilh:ıss:ı 
.Sinop ınanzara'larını sat:ır. Fa· 
kal asıl i~i ve derdi Sinoba ait 
tarih tetkiklcridir. 

Zaten Bozcaaclalı Hiyalc Hü· 
.ı;eyin Pasanın meuırınm taşın· 
dnki kırk dört satırlı beyti oku. 
duğunuz zaman ''akanın içine 
girersiniz ,.e şunları oğrenirsi
nlz: • 1\liitll•fik dc\'letlcr (yani 
İııgıllere ,.e Fransa) sulhu kur· 
nıağ:ı çalışıyorl:ır. llenil:z harp 
füln edilmemiştir . .Hu sırada ÜS· 
tiin lıir .Rus deniz kuweti, her 
tiirlti hakları \'e ıılıiılleri çigııe. 
yerek, Sinoptaki deniz ku,•wti· 
rııizi b:ıs,kıııa uğratıyor. Gazileri· 
nıiz kahir kunetlerc karsı çar. 
pışmaktan yılmıyorl:ır, fıkıbct 
c<ınlarnıı Hakka feda <>diyorlar. 
O giin Sinop halkı için kıya. 
met kopuyor, Jl)(•mll'kete yağ. 
nıur gibi cefa atc>şi yağıyor, Hus 
!ar ~·ckildiktı•ıı sonra lıüıün ga. 
::-ill•rin naa~ları topl:ınıyor, yük
);ek hir noktaya rieCncdiliyor.• 
Sı·~ it lli l:H 
R iyale lliiscyin Pa~:ının ş<'rcf. 

li kahir korıışıılan vardır. 
Rııııl:ırdan hiri Seyit İhr:ıhim 
.Biliıldır ki Hazreti Alinin ııcs· 
linden, .Musıı J\Uzınıın 37 c\'lli· 
rlıııd:ın biri oldııgu ıe,.,bll edlf. 
mi~I ir . .\hıhtdif dc\'irlercle ka· 
leme a l ııııııış levlı:ılarl:ı dcılıı O· 

J:ın tiirbc.;,inc, Şchitlikl<'ki ea. 
nıiin idnden ı:l'dlir. lhırasf 
nıell'(ık hir Hirlırılen z.iy:ule bir 
7lyarct rrri. hir 11<!\ i tekke iıı
tıhaını yar:ıtır. Siııoıı ,.e cİ\•arı 
lıalkı, l'ey;:amberin neslinden 
hır ~:ılı.sıyete ait ·ınrhcnin kcn. 
di ıııultitlerıııde huluııııırısını 
bir ııiınct sayarl:ır vı~ hununla 
iCıılı:ır eclerl('r. ller sene kafile 
hıılincle kiiylulcr, {Tekke giinü) 
vt-ya Jlidrell('z denilen ~ünde 
tiirb('yi ıı:ıyarele ı:clırll'r. I:ura· 
d:ı ilkL:ıharın gl'lişi, nı~)C .idn 
de kıırşılanır. M:ıhşcr halindeki 
k.ılah:ılık i~~iııdc babalar. :ınalar 
çocuklarına kız he~cnirler. 

SiııOJl ~rhidi rn~·ıııc lliiseyin 
l'.l~:111ın di ~cı bir kabir kClnışıı 
su Selçuk de\•rindc burasını 
frthe g<'leıı T:ıybubi"dir. Diiş· 
mıının lıiicuınlarını dcfrıtiği i 
cin Srlçuk lıükiiıml:ırı t:ırafın. 
dan çirtliklC'r ihsan edilmiştir. 
:Fakat b ir müddet sonra Selçuk 
lıakiııııscti bur:ıd:ı fasılayıı uğ. 
ramış. Sinop 58 yıl sonra tek· 
r;ıı· frtltrdilıııı.,.til'. 
~l" h it l i l.: trk i 
J>i~er mt'1ad:ır 

ı s•o da açılan ~lıllet Meı:~isin· 
de ınebııs Tararnlı Oıner 

Şe\'ki l';ı~:ının ıııc~arı da, Se
yit llıliıl şelıttli~ıncle bulunu· 
yor. Kendisi I>okıor Besfm Ö· 
ltl('r J•aşaııın b.ıbasıdır Yine 
buradaki diğer bir ııwı:ırın u. 
zcrlııdc s:ıtll'ce şu sfüler yaııJı. 
dır: 

• 1907 ele C<ıtunıda Ermeni 
komiteleri t.ırrıfından ölchiriilen 
\'ıı n \'alisi Ali ... • 

Seyit lliliıl şdıillil:lini ziyaret· 
ten iııdıklen soıını Sinop fone· 
riniıı bulııncluğu noktaya kadar 
gittik \"e denilin \'C sahilll'l'İll 
ınulıtc>şcnı ııııınzaıııı-ını orndaıı 
Sl'yrcttik. · 

.... 

Sinop Belediyesi 
vatandaş hizmetinde 

S inop il merkezinin en h:ı~·a· 
ti dertlerindcn biri, denizj r 

ken:ırıncla bulunmasına rağ. " J 
men, kanalizasyon tertibalınınl 
t:ımaml:ınınamıs olmasıdır. Ka 
n:ıliza~yon şehrin saclecc ana 1 
cacldesinclc v:ır. lleniiı bu hü· 
yiik ,.e chPnııııiyetli işi t:ım:ıın. 
lamak için lıir proje. lııızırl:ın .

1 mıs olmam:ıkla bcr:ıber: z:ıman 
wm:ın baı.ı sokaklara tertib:ıt 
yııpılııı:ıkhıd ır. 

'-
nu yıl hcledi)e lıiilçr~inden ! 

kanalizasyon için .->{)()O lira :ır· 
rılnııştır 

Sinoıı'ta ) ol 
nıeı.efo,.,j 

yolların ekserisi vil:ıyele ait 
tir. H5zı ufak sok:ıkların tı'i· 

nıiri ve açılmal:ırı için hele· 
diye her sene 4 lıin lira talı. 
sisat koymuştur. Günden ı::iltıe 
Rrlan inş:ı:ıta mukı;b,J büyük 
bir çimento .ı;ıkıntı~ı çekiliyor. 
Sinop iline t:ıh,is edilen ayd:ı 
60 ton ('İnıcnto, dört kıız:ıya d:ı i 
ğılmaktadır C:odcle üzcrindcki 
ıırsaların fiyatları. mrtııe ka· 
TP 20 lira. arıı so'kaklarclııki 
fae 3-4 lira ara,ınd:ıdır. 

Eleklri l.: 
İ)lrri 

siııuı>ıı clcktrik 16 scııc iince 
geleb.lnıiştir. Dürt sene ev 

wline k:ıclar buhar makinesiy

le elıle edilen elektrik, ihli· 

yacı karşılayamadığı kin bir 

Skoda m:ıkina~ı gelirilıniş, şim 

di bu dıı kfıfi görülmeyerek, 

hiılro • clektrik te,:;is:ılı l~in ıe. 

şebhüse g<>Çilmi~lir. 

İller Bankasının bu iş l~·in 
ele biiyük yarclıını \"ardır. 

Su 
i~l('I i 

5ınop·un su ihtiy:ıcını tamam 
lamak için Uayınıtırlık r.:ı. 

k:ınlığınra bir proje hazırlan. 

mıstır. Te.slsat için 140 lıin JI 
:ra tahsis eclilmi~tir ki, bunun 

yarısı ba~iştır, yarısı da :!5 

ı::cıtC'cle ödeııml'k iizl're V('rilmiş 

tir. A)Tlca Si b:n liralık hir 

istikraz daha yapılmıştır. Bu 

<la lO S<'ıtedc ö<IC'neceklir. Te· 

is:ıt !~inin birinci kısmı tarıuım 

lannıı$, nıute:ıhhit h<'lcdiyeye 

teslim <'tıniştr. 

Sinop Bt•lediyesinin hu yıl 

blitçc·si 147 hin liradır. 

Belediye Reısliğini 7 sene· 

• 
1 ! işle inop'ta s~,------

S inop \'alisi ,\\ ni llıım:ın'ın ~ağlık ışJeriııe ıJair biıe \'N'cligi 

ınalltınııt ~uılur: ~iııupla 75 yataklı bir McmJck<'t IT:ısta· _ 
nl'ı;i l"arılır. Hu binıı . 50.000 lira :aricdilcrek tamir oluıı:ıc:ık, , 
lı:ı~ka lıir m:ıks:ııla tahsis Nlileccktir. llaslnnc şimdiye kaılar 
pblik iı;imfo idi. Şiııııli <luv.ırlar yııJ11ıhoyalıc.lır. llc•r taraf ııırıl 
pırıl teıııiLrlir. Helfilar ı;ıh!ıi "ckildedir. Yiiz yataklı yepyeni hir 
lı:ısl:ıne iıış;ısı için talı:;;i,ııl gelmiştir. Yeni bina 1953 felll'Si 
sonunda bileceklir. AY.rıca :;1ı y.ılaklı bir \'C'rcın pıı,yonu ra· 
·pılmı~lır. Sinopta lıir W•rcm <lbpans<'ri açılmak tizeredir. Ay;ın. 
cıkta hell'rliye tarafııııfaıı ya(llırılan lıin:ı, sağlık ıııcrkni ola· 
rıık kufüınılac:ıktır. I.aborıılu.ır lechizatı, tıbbi maJ1.emesi, diğer 
demirbaş ·e~yası tamaınıyle alınmıştır. EylUlde kadrom ::elP<'f·k, 
ıncrkl'z faaliyete geçecektir. Genede de lıir sağlık mer'kf'zi a· 
çılm:ık ii1<'re hina .. ı lı~ınin Nlilrııistir. 

Boy:ıbatta lldediyt>ye ııit hir binada daha <',·,·el açılmış hir 
sat:Iİk merkezi vardır. ll:ıkanlık, arsa temin edildiği ta'kılinle 
yt•ııi bir hina yaptırmıı~ı kııhııt etmi5lir. Arsa temin ohııı111:ık 
lizeredir. Hıı suretle ıııerkez ilçe:.i hariciııdeki ilt;elerin 0\·ii ıle 
sağlılt mC'rkezine ka,·u~ıııuş olacaktır. 'l\lerk<'zlercle biN-r opc. 
ralör ve birl'r dahiliyeci doktor bulunacaktır. 

Şimdiye kııclr.r lıurııl:cıdıı mühim yara ;ılanlar '\e ıııiişkiil 
vuk:ılar hrp i)Ji.inıle ı;ı_•tİl'elrniyorclu. ltle~cıa Ayaneıkta bir do· 
ğum rnkasınrla çocuğun Jcolu ilkönce ı:ıkıyı,r. Ebe buna c:aı-c 
bulamıyor. Anne ele, yavru da öli.iyorlar. Doktor ot~aydı her 
İkisi kıırtıılııcaklı. Şinı{li alııı:ın tedbirler, •;:ıtaıııla~ın lrnyatını 
konıınağı kıı l nyl:ı~ı ırıwrıkt ıc·. • 

S. · ınop7nn ııiifusıı 
1 950 ;;:ıyınıın:ı göre Sinop \'İliıyctinin ııiifusu 225.427 dir. \"i-

lfıy<'titı saha.sı 6,0!)4 kilometre murabbaı olduğuna ı:ürn her 
kilometre mıırahlıaıııa dlisen nilfus kesafeti 37 clir. Bu mıktar, 
Sinop merkez knz:ısıııdn 66 derecesine kadar çıkar . .:'\iifus 1940 
da 190.844, 1495 de 205.276 oldıığıına göre de\'amlı hir ııı1ı-: 
var demektir 

Sinop t-elıri, Birinci ('ih:ın llrırbinin miilar<>kesindeıı C\\f'I 
daha geııiş ıklısacli iinkanlara sahipti, dalın çok ni.ifus besliyor· 
~ll • .Niirusu, rn2; ele 5006, 1!)35 de 48i2, 1940 da 4838, 1945 de 
4995 clerecl'siııde iken, 19:"ı0 de 5780 mıktarıııa yi.ikselmitilir. 

Jlcıyahııt, gıırlırlte eılc~ ce Jıemşrrileri bııluııınasınıı r:ığ· 
men viliıyel nwrkezi olıın Slnophın d:ılırı fa1Jıı ni.ifusa salıiıl ol· 
mı.k iddiasındadır. 19.iO dcki ııi.ifusu 5'4H: olduğuna göre hu 
iddia, doğru ı:üriinnıüyor. Fakat Boy:ıbat 1927 de 362.'i, 1935 ele 
::7~::; • .l!HO da 3739, l!l-15 d..- 39!>6 nüfusa sahip iken bugünkii 
miktara ylikselıli!linc giire daha hulı lıir artış ni~bctinıı sahip

tir. Bu İtibarla ltugiiıı Slnobu geçmiş olııııısı ilıliııı:ıl hnrieindl' 

l'ayılam:ıı"' 

19SO sııyınııııa glire Sinop vilôyctiniıı ııiifusu ~chirlt~ n! , .e 
kiiylere su ~ckilılt- ayrılmıştır: 

~thirh~ı·fle KnylM·fle 

Sinorı 5,7811 39,063 
Ayaneık 2,570 57 ,742 
Boy:ılJal 5,4Hl 611.1 i5 
Gcru: '4,323 42, 3~>6 

facirıyı ve şehrin hiitün tıı· 
rihini tetkik etml'ği dert erli 
nen FNit llikmen gibi tal'ih mı:· 
raklıl:ırı \'ardır ki Sinop vııkn· 
sı esnasında orad:ı 1ı:ı2.1r bulun· 
muş gilıi olanı IJil{'ni hlitiln in· 

sa:ıt ahııla Sinııba varclık, al· 
tı huçııkta knrnda idik. Temiz 
\'e d~rll toplıı bir hali ' 'e deni. 
ıc hoş 111.ınzar:ısı ol:m 'İslaııhul 
ott·liııc eŞ)'amı2.1 lıınıklık. Hir 
kalncyc oturduk. Oı ada t;i.i!t•r 
;) iiılil, kanı sıcak bir \':ıtaııJııs 
k:ırşıııııza ç .ıktı. Elinde ) i~ iı, j. 
çeı·l'k ~rylt!dC dolu bır {ıle 
'ardı . .İlir:ız konuşunca anladık 
ki yeni ııhbabıınız Sinop h:ı~·· 
\·an sağlık memuru l\Himt:ıı Kı· 
zılkaııdır. Beş çocuk sahılı!ılir. 
Yakında :ıllıııcısıııı da lıekli~ur. 
Siiıilıııüz ııznyınc·a, şunu ii~ren· 
miş oldum: Miiıııt:ı:z Ji'.ızılkan, 
A nıcrikalı krıdıııın nı•ıkalesinde 
bah~c>dill'n g:ıııısız, halinden hoş 
nut ,·e hay:ıt saıı:ıt ı ııın ıo.ırrıııı 
krı?rltnıi~ insan tipinin 'J'iirki· 
ycdeki l;ÜZ('I bir ııümuıı<'sidir. 
ller sabah <'rkenden p:ız:ırn i· 
ner. Cı\'ardan gelen köyi[ilcr· 
dı•ıı giiıılfık mıfakasını \'asılasıı 
surette \'e ııcıızea tedarik l'dcr. 
Seçtiği hay:ıt arkadaşı. desteği 
nı nırdıım~ısıdır. Aralıırınd,aki 
dirlik, diill'nlık ılk e\'leııdiklrri 
gi.inkii şekilde dc,·am etmiş, 
gilnıi~tir. Karı, koca clele \·ere. 
rek, mahdut bir maaşın çcrçe· 
vesi içincll' hayatlnrıııı ınııva:ze. 
neli hir şekilde yiiriltiirl<'r . ..\lem 
lekclin her köşcsini dolaşa do· 
!aşa hcş y:ıvnı yetiştirdikleri 
gibi, hir all111cısını da bt!kliyor· 
)ar. 

rnıkk:ıl<'li Ö1ay, 7 y:ı~ııııla Kon. 
yalı c-:iilfıy, bil'icik erkek cvltıt 
Cllıın 6 yaşıııda Rizeli :Koray, 4 
ynşıııda yine lliz<'lı Meral. .. Ye
ni l_,d;l~nen y:ınu İ.'ir Sinoıılıı 

olacak. Çocukların heı,si, ilin:ı· 
lı lıir :rnnc l'lındcıı çıkı ığı b~lli 
temiz, _sade, zarif elbiselcriy.le I 
çiçl~k tibi glyinmi~lerdi. Ahenk· 
il bir aile oc:ığınd:ı iyi lıir tcr
hıyc. giir~üklcri bcll.~y~li.. Kızln-1 
rm rlıırdu de. IU"lc ktı~·ıklık Me,•. 
ı·al. il<>l'İdcki senelerin gil:zclliJ.. I 
k.rah1:eliğinc .naı~l';el s~yılalıilir. 
l 'ç tckcrif"l.;lı bısıklctınl gayC'I 
ıııalı:ırcllc kııllıınan ,.c nt•fsine 
tanı lıir güven heliı·lNı Knr:ıyı, 
isliklıalin nkıııcı bir teknik a· 
damı, dağları de,•iren hir mii·ı 
hendi~ diye gfüUnii1ii? öniine 

( l>f' \ :l llll 8 111ı ·l ıl r.) 

Sinop Vali:;i Avni l>uınaııııı 
fikri (Sinop adası) denilen l'İ· 
vıır sah:ının bir zir:ıat hapisha· 
Jıcsi haline koıııılm:ısı ve ıncv. 
<·udunun bine çıkarılacağından 
hahsedil<'n Siııoıı haıJishanesi
nin böylece bir .istihsal yeri h:ı· 
Jın(' konulm:ııa m!'rkc·zindeıllr. - - - ·- -..... -·- .. . .. .. • ... ~ nv ............. , ...... K •• ,........... • ' dcnberi .lhılk Partili Sıovkel 

" • Şelıcrnğlu y:ıpmakla-Oır. 
- - -~ -
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