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Bacvek•ıı manevralarda Kopenh~gdakı beynelmııet antrepoıojı kongresın _,, gıden murahhaslanmız geri döndüler 

C. Bayar dün m·uvaffakiyetıe!~rkiyenin ilim mesa 
devam eden manevraları 1~..!.ba~~(~~~~~ karşıland 

t 
Kurumundan: tin ve bine yakın Alimin iştirak e7 

Yakın da D a ki
• p ettı• Ağuıtos başından onuna kadar dlğl bu kongrede, antropoloji, pre 

• 

devam eden Kopenhag beynelmilel tuvar ve protolstuvara alt beş 
antropoloji ve etnoloji kongresine llğde bulunmuştur. Prof. Dr. S 

B Şvek
il Trahom hastahanesl . . Kn1ınr eakanııtı n Tllrk Tarıh Ku. ket Azız Kansu, Tllrk Tarih Kur a ıçın rumu namına ı11ırak eden delegele- munun Anadoludakl prelstuvar ar 

50 
bin lira vadett•ı rlmlz dönmut bulunmaktadır. Anka. tırmaları hakkında bir teblll 7 

ra Tarih, Dil, Cofrafya Fakültesi mış ve bulunan yeni malzemeyi 

Avrupanın 

zalp, Orgeneral Fahrettin Altay, Kor 
general lu.ettin, umumi müfettit Ahi· 
din Özmen ve civar valiler hazır bulun 
muşlardır. 

si ya si havası <Sonu s... Sü. 2> 
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Antropoloji BnaUtllsU dlrektörU ve termlştlr. Türk Tarih Kurumun 
Türk Tarih Kurumu üyesi Profesöl yaptığı Karaoğlan hafrlyatınm 
Şevket Aziz Kansu ne Kültür Bakan- neticeleri de arkeolog Remzi 0 

lığı Arkelogu ve TUrk Tarih Kuru- Arlk tarafından bir tebllt tıe t 
mu Uyesl Remzi Otuz Arıktan teşek- greye blldlrllmlştlr. 
klll eden Tllrk delegasyonu, 40 mllle- (Sonu: Sa. 6, SU. ~) 

Mu~mele vergileri maktuiyete 
baglanan sınai müesseseler 

Maliye Vek4leline 

ir ziya,..· 
---... landı 



2-KURUN 27 AGUSTOS 1938 

logilizleı e göre; 

Davete 
yetişebi.mek 

Zaferin ikinci günü 
Andre Maura.ts'dan: 
İngilizler misafirlerinden tanta

Düşman mukaddes topraklardan 
ebediyen tardediHyor 

nalı kıyafet değil, fakıı.t dürUstlük 1310 rakımlı Erikmen tepesini 27 vetteki mevzileri yıldırım sürati ile 
isterler. Bilhassa lngllterede dave te Ağustos günü yıldırımlar bekliyordu. zaptediyorlardı. Mütemadiyen kendini 
v.aktinde yetişmek ıa.zımdır. Bir gUn evvel korkunç bir rüya gibi toplamağa,uğraşan düşman zaptedilen 

düamarun bütün maneviyatını sasan yerleri görünce müstahkem mevkile· lnglllzler için bir yere saati saati- 'JI 
muvaffakıyetlerin devam edeceg- in _ rin muhafazası imklnsızlığını anlı -ne değil, dakikası dakikasına var-

mak itiyattan daha ileri bir şeydir. den korkmağa başlamışlardı. Şimdi yordu. 
Bu rıdeta intizamda bir ı.evi Jtrattır. bir ee;: düşünülüyordu. Mevzileri mU. Sekizinci fırka her engeli kolayca 
Ef;e r bir lnglllzin evine akşam sant dafaa etmek. bertaraf ediyor, Afyona gittikçe yak. 
sel<iz buçukta yemeğe davet edilmiş Türk topçularının bütün dünyayı laşıyordu. 
iseniz, bu Londrada sekizi otuz da- hayrete dUeüren muva!fakıyetlerlnin 27 Ağustos gilnü, Afyon Türk or-
klka geçerek evin kapısında demek- devam edeceği muhakkaktı. O topçu. dusuna kavuşmuştu. 
tir, sekizi yirmi dokuz veyahut otuz lar ki, eşsiz kumandanm ağzından şu Afyon. orduyu büyük sllrprizlerle 
bir geçerek değll. Hele Partste oldu.I kelimelerle alkışlanıyorlar: karşıladı. Düşman mühimmatından he 

"Kemali takdirat ve hUrmetle bunu b' k t ğu gibi bazıı.n dokuzu çeyrek geçe- men hemen ır ~y açıramamış ı. 
relt hiç değil. da zikretmek isterim ki, topçularımı- Cins, cins toplar, silahlar, kamyonlar 

zın o gün göstermiş oldukları maha. · Saat sekiz buçuk oldu mu, birka~ vesaıre ... 
ret ve kuvveti bUtUn dünya topçuları 

saniye içinde bUtun davetlilerin ara- Mehmetçikler, yurt için başardık • 
için misal olacak mahiyette idi. Ha. 

baları blrlblrl arkası sıra davet me.- ları muvaffakıyetin sevinci, esir kal. 
yatı askeriyemde bu kadar mükemmel 

halline geldiği görUlUr. Gene birkaç manın acısını germemiş karde§lerinln 
topçu, ve bu kadar mükemmel idare saniye içinde bUtUn misafirler salo- gözyaşları arasında bir an bile dinlene 
edilmiş bir topçu ateşi nadiren gör. nu doldurur. Bu A.deta bir tiyatro- mediler. Şehrin üstünden simsiyah bir 

da oyuncuların hep birden sahneli dUın . ., duman tabakası yükseliyordu. Düş • 
Erikmen tepesi, düşmanı mukaddes 

dol durmalarını hatırlatan bir man- man, malik olamadığı şehri yakına. 
topraklardan ebediyen tardetmek az.. 

zaradır. ğa cüret etmişti. Fakat, en kuvvetli a· 
HattA. davet edilen yer şehirde ol- mile harekete geçmiş Türk askerinin teşleri dindirmeğe muvaffak olan Meh 

karşısında secdeye geldi. Bu muvaf. mnz da kır evi olursa mesafenin c- metçikler, yangını kolayca söndürdü-
fakıyet, Kaleciksivrisi ile Tmaztepe 

zaklığına rağmen misafirler. gene ler ve kara dumanlar, sanki Afyonun 
arasında on iki kilometrelik bir geçit 

dakikası dakikasına muayyen za- içine sinmek istiyen lekelermiş gibi 
açmıştı. lşte diışmanın kuvvetli, sar-

mnnda. davet mahnlltne yetişmı, c- ebediyen uzaklaştılar. 
sılma.z cephesi buradan yarıldı. Ge _ 

lurlar. Ben dostlarımdan bir Fran- d'k b l' h 1. l I Her safhası, her ileri atılıaı bir şa. 
sız tanırım ki lngilterede bütün bir 1 ten irer çe ık parçası a ınde i er .,, 

gUnü zaferi, akşamın karanlıkları çö· 
kerken 28 Ağustos zaferine gebe kalı_ 
yordu. 

Başkumandan yeni taarruz planla_ 
rını yapıyor, son vaziyeti tetkik e· 
diyordu. O Başkumandan ki, daha bir 
müddet evvel mahkıim edilmek isten.. 
mişti: 

"Hizmeti devlette istihdam edilme. 
mek üzere tekaüden silki askeriden 
ihracına gıyaben hüküm ve karar sa· 
dir olduğundan hükmü mezkltre tevfL 
ken ele geçtiğinde tekrisi muhakemesi 
icra kılınacağından,, deniyordu. 

Türk milleti, Türk yurdunu mUda. 
faa etmesi lazım gelen hükümet er • 
k~ımıın kaleminden bu satırlar çı. 

karken Asil Türk, milletinin sonsuz ıs 
tırabını damarlarında duyuyor, onu 
kurtarmak, boynuna geçirilmek iste • 
nen zinciri ayakları ile parçalamak i· 
çin harekete geçmiş bulunuyordu. 

O, Türkün esaletine inanmıştı. O. 
nun kolları arasına atılarak yarattığı 
zaferi şöyle haykırdı: 

"- Asil Tilrk milleti! Büyük zafer 
münhasıran senin eserindir. Büyük ve 
necip Türk rnilleti!Muzaffer ordumuz 
sana Akdeniz ufuklarından selam gon· 
deriyor.,, 

NİYAZ! AHMET atılan Mehmetçikler kat kat üstUn kuv heser ve bir harika olan 27 Ağustos 
sabah seyahatinden sonra saat bir --------------------------------------------
buçukta davet edilmiş olduğu bir 
yere saat biri otuz iki dakika geçe
rek yetişmişti. Ev sahibi misafiri 
karşılarken gayet nazikA.ne, fakat 
çok ciddi blr tavırla: 

- Az kaldı, vaktinde gelemediği. 
nlz Jçtn endişeye düşüyorduk." 

Demişti. 

tnglllzler böyle davet edilen bir 
yere dakikası dakikasın~ yetişmek 

için ne yapıyorlar? Londra fevkala.
de kalabalık bir şehir olduğuna, yol
larda nakil vasıtalarının bir takım 
~orluklara uğraması tabtt bulundu.. 
ğuna göre, muhtemel teahbUrlerl ön. 
leyerek muayyen saatin muayyeıı 

dakikasında istenilen yere yetişmek 
için nasıl bir hesap ile hareket ed!
yorlar? Benim anladığıma göre tn. 
glllzler bunun için davet zamanır. 

dan bir müddet evvel yetişmek ÜZE· 

re hareket ediyorlar. Ve eğer be .. , 
on dakika evvel muayyen yere varır
lar ise, bu zamanı geçirmek için ara
balarını o yerin civarında biraz bo
şuna dolaştırıyorlar. Ve eğer araba. 
lle gltme~·lp de yaya gitmişler ise, 
kaldırıınlnr Uzerlnde bir mUddet ge

Dünya, kanunşinas 
olmadıkca, emniyet 

ve rahat bulamıyacak 

ziniyorlar. 
lnglltcrede hizmetçiler bile Adeta 

kronoıoctre gibidir. Eğer davetli mi· 
safirler saat sekizi yirmi yedi geçe. 
rek kapıyı çalarsa biraz bekler. Ka
pıyı açan hizmete! kendisine dikkat
le bakar. Böyle Uç dakika erken gel
miş olan misafir o dakikada henüz 
giyinmekte olan ev sahibini de ra· 
hatsız etmiş olur. 

Misafir kabul edecek olan evdeki 
hlzmetçl1er saat sekizi yirmi geçel 
merdivenlerdeki halıları dUzelttrlerl 
ve yarı açık olan kapının arkasında 
va?.lyet alırlar. 1 

Harbi umum!, maddi zaruret ve 
manevi hil.sran devresiydi. Bununla 
beraber, Harbı umumid n bir ideal 
doğdu. Bu ideale göre, Bundan sonra, 
milletler, milli siyaset olarak harbi 
kullanmıyacak, belki de ihtil8.fları 

sulhperver vasıtalarla halledecekler, 
bütün htikltmetler ve ahali kanunun 
hükmünü kabul edeceklerdi. 

Sulh ilerledikçe, milletler, bu ideali 
gerçekle.st,irmek için bütUn kuvvetle
rini sarfetmeğe azmettiler. 

Bu azim, gayet samimi bir kanaate 
dayanıyordu. Şöyle ki: 

Eğer, herhangi bir beynelmilel nL 
zam şekli kurulmıyacak olursa, silah 
yarışı başlayacak ve bugüne kadar 

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

Etilba tarihi kongresi 
Değerli ürcloglarmuzdan Dr. Saim 

Erkun Yugoslavyada eylül içinde top 

]anacak beynelmilel dokuzuncu tıp 

tarihi kongresine davet edildiği haber 
almmı§tır. 

ötedenberi Türk tababeti tarihini 

harice tanıtmayı kendisine vazife e

dinen arkada§ıtruza muvaffakıyetler di
leriz. 

. . .,, 
ogre men kafilesi Bursaya gitt· 

Öğretmentcrln muhtelif kafileler halinde Edirne ve diğer vilayetlere yap 
tıklan tetkik gezileri büyük bir alaka ile karşılanmaktadır. DUn de yeni bir 
öfretmen kafilesi daha Burııaya hareket etmittir. Orada birkaç gün kalacaklar, 
ft Burıanm g8rülecek ve tetkik edilecek tarihi yerlerini gezeceklerdir. 

Yazan: ANTONl EDEN 
(Eski İngiltere Hariciye Nazırı) 

devam edebilmiş olan medeniyetini 
imha edece}( yeni bir dünya harbi çı. 
kacaktır. J 

Bugün onların teşebbüslerinin ta· 
mamen boşa çıkmış olmasa bile, dai. 
mi surette artan bir tehlikeye maruz 
bulunması gibi acı bir hakikat karşı. 
smda bulunuyoruz. 

Filhakika bu hal, 20 senelik mesai 

1 
den sonra elde edilmiş pek acı bir ha· 
kikattir. 

Hiç şüphesiz ki, bu yolda bir çok 
hatalar yapılmıştır. Öyle hatalar ki, 
başkaları günün birinde istifade ede_ 
ceklerdir. 

Onlardan bir ikisini teferruatına gi. 
rişmcsek bile kısaca söyliyebiliriz: 
Hnrbı umuminin onunda Amerika, 

Fransaya teminat vermek hususunda 
İngiltere ile beraber hareket edemiye· 
cek vaziyette bulununca, lngiltrenin 
bu teminatı vermesi lazımdı. 

Böyle hareket etmekle, biz, Fransz 
siyasetini çok erken ve daha çok U. 
mitbahş olan bir zamanda kurtarabi. 
lirdik. O zaman, daha çok yapıcı bir 
Avrupa siyaseti vücut bulabilirdi. 
Diğer bir bata da, Milletler Cemi· 

yetini, sulh muahedelerine bağlamak. 
tı. Bunu yapmakta o zaman haklı gö. 
rilniiyorduk. Fakat şunda hiç şüphe 
etmemeli ki, Harbı Umumide mağlup 
olan milletlerin şiddetli ve cezai ma· 
hiyette gördükleri sulh muahedeleri_ 
nin Milletler Cemi yeti ile alakalı bu_ 
lunmasından Milletler Cemiyeti çok 
ziyan etti. 

Bunun neticesi olarak Cenevre, ha
kemlik usullerin!n tatbiki ve beynel_ 
milel ihtilafları sulhperverane hal i. 
çin müzakerelerle meşgul olacak yer
de, sulh muahedelerinin bazı madde_ 
lerini muhafazaya memur bir mahi • 
yette görüldü. 

Biltlin dünyaya şamil olacak bir 
sulh kanununun hükmü tesis edil • 
medikçe milletler, asla refaha vara_ 
mıya.caklardır. Tesis edilecek olursa, 
bu refah hemen ayaklarmın ucunda. 
dır. 

GUnün birinde beynelmilel bir nl • 
zam kurulacak, fakat bu nizam bugün_ 
kil medeniyetimizin bir kısmını mı teş 
kil edecek, yoksa bugünkü dünyamı. 
zın harabesi Uzerine gelecek bir nesil 
tarafından mı kurulacak, orasmı kea· 
tiremiyoruz. 

izmille 

B. EEden 

bahçıvanlık 

kursu 
İzmit, (Hususi) - Vilayet, köylü -

nün kalkınmasına ve zirai inkişafa bü
yük bir ehemmiyet vermektedir. 

Mıntakamızın hemen her kö1esindc 
hummalı bir çalışma vardır. Ziraat mil 
dürhiğü mücadele teşkilatı, meyva a
ğaçlarına arız olan hastalık ve ha~e -
relerle mücadele etmekte ve hatta köy 
lüyü meyvacıhğa alıştırmaktadır. 

iki senedir muntazam bir şekilde de.. 
vam eden ziraat mücadelesinden çok 
müsbet neticeler elde edilmi1tir: hala 
da devam etmektedir. 

Kocaeli vilayeti, bu arada her taraf 
ta alaka ile karşılanan güzel bir iJ 
daha gördü. Müstait çiftçiler için bah. 
çıvanhk kursu açtı. Vilayet nilmune 
fidanlığında, açılan kurs, çok rağbet 

kazandı. Her taraftan talebeler kay -
dedildi. 

lzmitin kıymetli ziraat memurları • 
nın nezareti altında devam eden bah. 
çrvanlık kursu, Kocaeli müstahsiline 
fenni şekilde bahçıvanlığı öğretecek 

ve bu kurs gelecek senelerde daha 
mütekamil bir tarzda devam edecek. 
tir. 

Kocaeli vilayetinin bu güzel te§ebbü 
sü, köylüler ve halk arasında şükran
la karşılanmaktadır. 

Gönderdiğim resim, bahçıvanları tat 
bikata giderken göstermektedir. 

----'>'-

8 yaşında bir «;ocuk 
kardeş katlll o1du 
İzmir, (Hususi) - Torbalının Ça _ 

pak köyünde iki çocuğun ağır surette 
yaralanmasile neticelenen bir hadise 
olmuıtur. 

Çapak köyünde 8 yatında Halil ib. 
rahim isminde bir çocuk bağ bekle
mekte iken çardakta asılı duran çifte 
tüfeğini indirerek kurcalamağa ve ar
kadaşile ıakalaımağa baılamııtır. 

Çifte tüfeği birdenbire ateı almıı, 

ıngiliz kralı 
Amerikaya 

gidecek mi? 
lngiliz Kralı Altıncı Jorj, ile Krali. 

Ç-O Elizabetin Amerikaya giderek Ruz. 
velti ziyaret edeceklerinden bahsolu· 
nuyor. Bir kaç gUn evvel Amerika 
Cümhurreisi Ruzveltfn bir lngiliz do_ 
minyonu olan Kanadayı müdafaa et. 
mek taahhildil ile söylediği nutuktan 
sonra İngiliz Kral ve Kraliçesinin A · 
merikaya gideceğinden bahsedilmesi 
tabii merakı mucip bir hadisedir. 

Malfundur ki, Ingilterede imparator 
luk tahtma oturan kralların dornin· 
yanları ziyaret etmesi adet hükmüne 
girmiştir. lngiliz kralı da bu ananeyi 
~Uphesiz yerine getirecektir. Şu kadar 
var ki, bu günkü ahval Kral Jorj'un 
bu ziya.ret vazifesini derhal yapmağa 
müsait görülmUyor. 

Geleook 1939 senesi ilkbaharında, 
yahut son baharında mutlaka lngilte. 
rede parlamento intihabatı olacaktır. 
O intihabat Uzerine toplanacak meclis 
azalarını kabul etmek, parl:tmentoyu 
açmak kralm vazifesi cümlesindendir. 

İngiliz kra.lmın, dominyonları ziya· 
reti 1940 senesi zarfında yapması kuv_ 
vetli bir ihtimal ise de bunun bir tek 
rnUstesnası vardır. Bu da. Amerikada 
Kanada mUstemlekesldir. Zira lngiliz 
Kralı ve Kraliçesi Kanadaya nihayet 
Uç ay zarfmda gidip gelebilir. Gelecek 
sene içinde umu.mi intihabat yapılma. 
sı ile bu ziyaret işl pek kolay telif o· 
lunabilir. 

Bundan baJjka son zamanlarda Ame 
rikanın Londra elçisi, hükfunet nez _ 
dinde ~ebbUslerde bulunarak kral 
ve kraliçenin Amerikaya seyahat et. 
mesi arzularını izhar etmi§tir. Bwı • 
dan dolayıdır ki, Kral Jorj ile Ame_ 
rika Cümhurreisinin millfıkat edecek. 
leri rivayeti meydana çıkmıştır. 

Hakikaten İngiliz Kralı, önümüzde· 
ki sene içinde Kanadaya gider ve bu 
vesileden istifade ederek Amerika Re_ 
isicilll}hurunu da ziyaret ederse b~. 
dan mühim siyasi neticeler çıkabilir. 
Zira Uzak Şarkta hadiselerin aldığı 
inkişaf tarzı son zamanlarda Ameri· 
kayı da endişeye dUşürmüştür. Amc. 
rikanm Londra sefiri tarafmdan yapı_ 
lan te§ebbUsler bu endişenin neticesi 
olarak telakki olunabilir ve eğer ln· 
giltere ite Fransa arasında olan ya_ 
km.lık Amerika ile İngiltere arasmda 
da tahakkuk ederse siyaset fileminin 
umumi eartlan tamamen deği§Tl'lİ§ o. 
lur. 

Leyleiregaİp 
Diyanet işlerinden: 

• •• 

Ağustosun 27 sine mUsadif cumarte 
si günü Recebin biri olduğundan önü. 
müzdeki pcrıembe günil akşamı (cu
ma gecesi) leylei Regaip olduğu ilan 
olunur. 

Letonya ile ticari anla§ma 
Letonya hükilmeti tarafından tesbit 

edilen yeni bir ıümrük tarifesinde 
memleketimizi alakadar eden birçok 
maddeler bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak Let:.onya ile a
ramızda ticaret anlaşması aktedilmiş 

olduğundan ihracat mallarııruza Leton 
yada asgari gümrük tatbik edilecek. 
tir. 

Buna mukabil, Letonyadan da mem. 
leketimize gelecek maddeler için ayni 
suretle gümrük tarifelerinde oldukça 
ehemmiyetli tenzilat yapılması mukar
rerdir. 

15 l'JL EVVEL B'GGUN 

Eransanrn Ankara büyük el,iliğine ta· 
yin ulilcn, Aföıyö Franklen B11y11on eıwr.l 
ki cim lıııknraua gilmiş, istasuorıda J>ari 
lt'flrlmiz Fellıl, Riuaseticumhur Başkcitib 
Tevfik beyler vt dostları larofındaıı iıW 
bal tdilmiştir. 

orada bulunan bet yaıındaki Hacer ve 
on yaıındaki Elmas ağır surette ya. 
~al::ınmışlardır. Hac~r, yaralayan Halil 
ibrahimin kardeşidir. 

Yaralılar hadiseyi müteakip irınire 
getirilerek memleket hastanesinde te -
davi altın« alınmışlardır. Elmas haya

. ta gözlerini yummuıtur. Küçük katil 
yakalanmıştır. 



Bir okuyucuma cevap 

Doğruluk ve fazilet 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

Cinayetlerin çoğaldığı, iğrenç ~h 
tefessühlerinin alıp yürüdüğü ıu gun
lerde, bir okuyucum, bana bir ~c~
tup yazmış. İçinde temizlik hasretının 

1 b. ek 
sıcak nefes alııları duyu an ır m. : 
tup, Okudum ve bir gönlü, ~bet ~ıbı 
kutsileştiren bu masum ihtırasa ım
rendim. İçten kopma şeylerde, büyük 
sanat eserlerinin dokunaklı havası e
ser. Temizlik hasreti, ckuyucumun 
mektubuna ıda, usta elinden çıkma es
ki hlr Yunan mermerinin alımını ver

miş. Okudum ve imrendim. 
Kuzguncuğun kimbilir neresinde o-

turan bu yurttaşım, diyor ki: 

"Son günlerde bir kitap okudu~. 
Şimal memleketlerinden bahsede.~ .~~r 
eser .. Orada rastladığım ahlak b~!~ .. -
lüğü, ruh temizliği, insanlık üstun u-

g- ü beni nurdan kanatlarına alarak 
"fke ya uçurdular. isimler yabancı, u -

bancı dil vabancı idi. Kitabın son yap-
' j d" .. bana 

rağından sonra hakikate onuş, 
. K bana anlatın, pek acı geldı. uzum ~ 

dog·ru mu bunlar? Yoku aanatkarl~~n 
·d· ' Nıçın hayalinde doğmuş ıeyler mı ır · • 

biz böyle değiliz? Neden bu ma~::ı 
. l.k .. Unde nasibimiz, sade -

zen~ın ı on 
ret oluyor?,, 

Y .. .. .. "rmedig·im bu dostun, oku. uzunu go . 
duğu kitap •imal eserlerinden hangı-

' :r • 1 • ıan ıidir bilmiyorum. Fakat tabı~t a ın .. 
arasında bir yakınlık .cldugu~u. s~y
lerler Şu halde orada dağlar gıbı ~~
danla~ın da bembeyaz oluşuna nıçın 
şaşmalı? 

Finlandiyayı gezip dolaşanlar, ti-

1 "lkelerinde seyahat edenler, ora-
ma u 1 -·1 ferah 
1 d .. dükleri iç aydın ıgı e -
ar a gor b' i mezler 
ladıklarını anlata anlata. ıt re h~ki . 
Bütün timal edebiyatında da a m 

. b ruh ve vicdan lekesiz-
unsur, yıne u u - urul 
liğidir. Yerli tipler, elmastan y g -

ahlak kahramanlarını andırırlar. 
muı b.. .. d" ada 
R sanat eserlerini, utun uny -

us bi t 
ki eşlerinden ayıra, baıka r ta ' 

b. .-•ni veren "merhamet,, ne 
a~rı ır y-:r d 
. bunlarda da "temizlik,, o ur. 
ııe, 

Moskof eserlerine sinen b~ .merhı
"tekilcrdcki temızlık uy. 

met yapma, o . 1 
..ı ? Yoksa sanatı bır te -

durma mr;;ıır • ' . · le 1 
k. bir terbiye vasıtası dıye mı u -
ın, 

}anıyorlar? 

T kid
·n benliği, o kadar çürümÜ§, 

en ı . . . kay 
fenalıkla insan, o kadar bırbirıne .. ~ 

. sum ve en guze 
naşmıştır, kı en ma .. h 1 n 

.. .. .. le karııısında bile şup e e -
gorunuş r :r kendimizi 
mekten, acaba? demekten 

alamıyoruz. 
.. "llü adamlar, 

Bir çok karanlık gonu 
böyle düşünmüıler, böyle .ormuşlar 
ve hakikate varmak için çalışmışlard:r· 
Bunlar, bütün üstünlüğü, bütün temız
lik sebeplerini iklim prtlarına bağ. 
larlar. Ruso, ferdi ahlakın bozuluşun~, 

d - ·1 "cemı-
"iklim,, ıartları içinde egı • ki 
yet,. havasında aramıştı. Halbu .o
nun çağında da muhitin, canlılar ils

tUn:ieki tesirleri, gizli değildi. 
Bugün daha çok an'ane ve görenek 

üstünde duruluyor. Çünkü an'ane ve 
göreneğin doğması için bir aslın v~r 
olması, bir kökten fışkırması gerektır. 
Sanat ve edebiyat, bu yerli güzef'iii
ni imrenilecek bir hale kor. Hayran. 
la;ını çoğaltır. Bir memleketin, • b.ir 
milletin içyüzünün, "karakter,. ının 

damgası olur. Sanat ve edebiyatın, 111~
nevi hüviyetler teıkilinde büyük bır 
mektep sayıh§ı bu yüzdendir. 

Milletlerin "İçyüz,, teri - karakter. 
leri _ bahsinde yalnız coğrafyay~. aa. 
de iklim şartlarına bağlanmak, doğru 
olmaz. 

Göç yolları üstünde bulunan._ .ülke
ler ister istemez kendi benlıgınden 
b. ' k . kaybeder Göç akınları da, 
ırç.::· şeyı · d 

tıpkı seller gibidir. Geçtikleri yerler e 
kendilerinden tortular bırakırlar, k~n-
d :ı . . mdirdikleri toprakların tabı -

• erını e "k 
atını değiştirirler. Şimalde ki ~hla eb:~i 
mizliğinin, vicdan aklığının bır s 
de asırlarca katışıksız kalışlarıdır, de-

nilebilir. 
T " kistan Dağıstan, Hazer, Kazan, .. ur 

T .. kl . . b' ok manevi bucumlara ur erının ırç . r ·· 
rağmen seciyelerindeki asil temız ~gı 
haIA muhafaza etmeleri, hem kcklC'rın
deki sa&lamlıktan, hem an'anu.iar dl-

ni bir sadakat beslemelerinden ileri 

ıelmektedir. 

İ in kala tarafı bu. Fakat o sevgili 
ok:yucuya ben, başka birşey söylemek 

istiyorum: 
Bence, iyi, güzel, kuvvetli, cesar, 

olan şey, benden gelen, bana ait olan: 
dır. Baıkasına ait oldukça, "kuvvet,, ı 
zulüm, "cesaret,. i cüret, "büyüklük,, .Ü 

kibir teklinde görünür. Bu, ferdi bır 
eksiklik olsa bile, cemiyet bakımından 

f dalıdır. Yalnız doğruluk ve fazileti ay . , . 
nerede olursa olsun sevelım ve ta.:dır 

edelim. 
Hakkı Süha G.zıin 

Keıekiğıtları 
Matbu kağıtlardan kese kağıdı yapı 

lamıyacağı hakkındaki kanun bazı me. 
murlar tarafından yanlış tefsir olun. 
mu§. gazete ve mecnu.ıalardan yapılan 
kesekiğıtları toplanmıştır . 

Kanun gazete ve mecmualardan ke. 
sekağıdı yapılmasını menetmemiıtir. 

Toplanan kağıt keselerin sahipleri
ne iadesi bildirilmiştir. 

Avrupanın 

siyasi havası 
(Üst tarafı 1 incide) 

~rali.ını'lnr ki Jngiltcre lle İtalya 
arasında Romada imzalanan Akdcnbı 
""'A"nmsmın tatbik mevkilne kon· 
nıası

0 

f!;in bir şart ,·ardı; bu da lspan. 
yadaki 11.iin!;llülerin geri ~ekilmesi 
illi. Dunun i~ln General }.,rankonun 

Ortaokul ve liselerde 

Zam gören 
öğretmenler 

Ortaokul ve lise öğretmenlerinin 

kıdem zamlarına ait liste bakanlık ta. 
rafından tasdik edilerek dün bütün 
vilayet direktörlüklerine gönderilmiş 
tir. 

Bu listeye göre, bu yıl zam alan öğ. 
retmenlerin adlannı ıırasile aşağıya 

yazıyoruz: 

17,5 LiRADAN 20 LiRAYA 
ÇIKANLAR 

Erenköy kız lisesi ilk kısım öğret. 

menlerinden Dündar, Galatasaray lisesi 
ilk kısım öğretmenlerinden Ali Sabri, 
Eşref. 

20 LiRADAN 22 LiRA YA 
ÇIKANLAR 

Ercnköy kız lisesi ilk kıınn öğret. 

menlerinden Seher, Galatasaray lisesi 
ilk kısım öğretmenlerinden Lütfi • 

22 LiRADAN 25 LiRAYA 
ÇIKANLAR 

Galatasaray lisesi musiki öğretmeni 
Muhittin Sadık, Galatasaray liseıi ilk 
kısımdan Ahmet Hikmet. 

25 LiRADAN 30 LiRAYA 
ÇIKANLAR 

Galatasaray ilk kısım öğretmenlerin 
den İsmail Hakkı, Erenköy lisesi tarih 
öğretmeni İclal, erkek lisesinden Ke. 
mal, Kandilli lisesinden Nebihe, Kan -
dilli lisesinden Nimet Halit, Kandilli 
lisesinden Zekiye, Kandilli lisesinden 
tcıaı, Haydarpaşa lisesinden Reşit Züh 
tü, Haydarpaşadan Nasib, Haydarpaşa 
lisesinden Cemil Raşit, Haydarpaşa li
sesinden Muhtar, İstanbul kız lisesin. 
den Sabiha, İstanbul kız lisesinden Ta 
lia, İstanbul kız lisesinden Canan Zih 

30 LiRADAN 35 URA YA 
ÇIKANLAR 

bu tarzda ,·erdiği cc,·ap bpanya<lakl 
g()nüllülcr!n geri ahnma.,nnı lmkftn. 
sız kılınakt.adır. Dunun neticesi de 
lngill'ı • l~al.~·an Akdeniz anlaşması· ni. 
nm tatbik meddine ginnekslzin yok 
o111UM1• demektir. 

Sonra General Frnnkonun hem e
,·ct, hem hayır şckllndl'ki bu cc,·abı 

Ak<lcuiz ınuhltincfo İngiliz - İtalyan 
münasebetlerini karartmn~a kAfl 
iken İtalyarlan f-.panyaya yeni gö
nüllüler ~iııdcrilıliğl hakkındaki rf. 
vayctlcr üzerine tngiltercnln Roma 
elçi"f tarafından sonılun hlr suale 
İtah·an hari<'lyc nazırı Kont Cinno

nnn \'C'rcllğl C'C\'af) ,·aziyctl claha zf· 
yarle karıştırdı. Zira İtalyan nazırı. 
nın hu centhmclan şiiylc bir mana çı. 

kıyor: 

- İtalyanın İ!oipanyaya yl'nlclen gü· 
nUllüler günclcrdiği rh·ayetlni tetkik 
ettim. İspanyada bugün esasen ttaı. 
yan gönüllillcri buhımluğunu bili
yorsunuz. nu giinüllülcr orada hu
lundukc;R tnhlhllr ki h,nlyaılan kcn. 
dl ihtiyaçları için bir takım eşya 
gflndcrllc<'ektir. İşte ltalya<lan ts-
anı·aya giinclcrllc1iğinclcn bahscdl· 

p • " 
len şeyler bunlanlır. 

Bir taraftan h11anya ml'sclcsinln 
alclıjl'ı bu karışık manzara, diğer ta. 
rartan Almanyanın Sildct Almanları 

1 ·inde takındığı tl'hditll tal ır, mcsc es 
h ld .. 11ıh ,·e emniyet aldmctl ohPr ft e .. 

larnk tcf"'lr olunamaz. 

f,.ln bugünlerde İngiliz ka· Bunun ... 

' 

)arı sık sık toıılııntılar yap. 
blncsl za ~ 

d Çckoslm·nk~·a nıc~clcsl ile 
makta ır. • 

cıııelcsi uzcrlnıle nıUhlm 
İspanya m · 

1 ,·e nılinakasalar yapıl-
mUzftkcrc er · 

....iha)·ct tngllt<'rcnln .AV· maktarlrr . ... 
1 rl hakkHıcla hathhnrekctini 

rupa iş c 
_..ıı k llAn oluna<'ağm<lnn 

tayin .,...er<' 
bııhsolunmaktadır. 

Şimdiki halile lnglltcre A\·nıpa iş· 
Jcıi hakkımla hnttıharckctini karar-

ı il ek i rin lıer c;cydcn en·cl 
Jnstıra. ı m -. • 
Lord Runchnanm ,·crecl'fti raporun 

bekleyecektir. Sonra bn raı)onm 
Çckoslo,·aklar ile Alnıanlıır tarafın
dan nasıl kabul cdlleccğlnl anlryn· 
caktır. İspanya meselesi ele tabii ola· 
rak o zamana kadar uzntıla<'aktır. 
Gen('ral }'rnııkonım ,·er<llğl cc,·abı 
tamı f'ttlrmek için JJOmlrıı<lft ~nrcler 
"ranınası Ye bu maksatla yt>nl teklif
lere hazırlnnılnınsı bundıındır. 

ASIM es 

Galatasaray lisesinden İzzet Zeki, 
Galatasaray lisesinden Enver, Istanbul 
erkek lisesinden Nurullah, K.abata.t ti.' 
sesinden Kemal, Kabataı lisesinden 
Ahmet Hamdi, Galatasaray ilk kıımın. 
dan Şevket, Haydarpaşa lisesinden Ni. 
hat Münir, Haydarpaşa lisC1>inden Ra. 
şit, Haydarpa§a lisesinden İbrahim E. 
tem, Haydarpaşa lisesinden Melihat, 
Haydarpaşa lisesinden Refik. 

35 LiRADAN 40 LiRAYA 
ÇIKANLAR 

Galatasaray lisesinden A. Muslihit. 
tin, Galatasaray lisesinden t Safer, 
Erenköy lisesinden Fatma Nahide, Ga. 
latasaray lisesinden Esat Mahmut, ts. 
tanbul erkek lisesinden M. Bahir Hak 
kı, Kabataş lisesinden Bahaettin Tev. 
fik, Kabataş lisesinden Arif, Kabataı 
lisesinden Ziya, Kandilli lisesinden 
Mehmet, İstanbul kız licesinden Fridel 
HulUsi, Galatasaray ilk kısmından H. 
Ahmet, Haydarpaşa lisesinden Halit, 
İstanbul kız lisesinden Handan, lstan. 
bll erkek lisesinden Yakup Nasibi, 

40 LiRADAN 45 LiRA YA 
ÇIKANLAR 

Erenköy lisesinden Yakup Nasibi, 
Ercnköy kız lisesinden Müberra Naz • 
mi, Erenköy lisesinden Kimüran, 
İstanbul kız lisesinden Hatice Hakkı, 
Istanbul erkek lisesinden H. Şükrü, 
Kabataş lisesinden Zeki, Kabataı lise 
sinden Hatemi Senih, • Kabataı lisesin. 
den ihsan, Kabataı lisesinden Adem 
Nezihi, Kabataş lisesinden ihun, Ka. 
bataş lisesinden Edip, Kandilli kız ti. 
sesinden Emine Behice, Galatasaray li 
sesi ilk kısımdan Hidayet, Haydarpaşa 
ı:scsindcn İhsan, İstanbul kız lisesin • 
den Zehra, İstanbul kız lisesinden Azi 
ze Kaniye, İstanbul krz lisesinden Fu. 
at, İstanbul kız lisesinden Rauf, 1stan 
b;.ıl kız lisesinden Hüseyin Avni, Hay. 
darpaşa lisesinden Kenan, 

45 LiRADAN 55 LtRA YA 
ÇIKANLAR 

Erenköy kız lisesinden Mediha, ts. 
tanbul erkek lisesinden Tahir Nejat, 
lstanbul erkek lisesinden Mj.!rat, Hay. 
darpaşa lisesinden Refet. Haydarpaıa 
lisesinden Tevfik, HaJd~ Uae • 
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Tramvay arabalar 
200 den fazla olan arabalar 

teker teker gözden geçirilece 
Belediyece tramvay arabalarının 

umumi bir muayeneden geçirilmesine 
karar verilmiştir. 

Bir fen heyeti iki yüzden fazla elan 
arabaları teker teker gözden geçire. 
cektir. Filvaki her araba sabahleyin 
sefere çıkarılmadan evvel depolarda 
şirket mühendis ve memurları tarafın. 
dan muayene edilmekte ise de bu mu. 
ayene kafi görülmemektedir. 

Bunların içinde otuz seneden. 
beri kullanılan arabalar vardır ki, 
bunlar, atlı tramvaylar zamanından kal 
madır. Bunların zaman zaman şurası 

iktisat 
Vekili 

Bu akşam Ankaraıya 
gidiyor 

İktisat vekili Bay Şakir Kesebir, dün 
de beraberinde Türkofis asbaşkanı B. 
Nihat Odacıoğlu olduğu halde tetkik.. 
lerine devam etmiştir. 

Vekil, dün saat on ikiyi otuzda 
uyuşturucu maddeler inhisarına gele • 
rek, toprak mahsulleri ofisi umumi 
müdürü Bay Hamza Osman ile görüt
mÜ§, burada üç saat kadar kalarak o. 
fisin muhtelif işleri etrafında izahat 
almış ve talimat vermiştir. 

Vekil, saat 15 de uyuşturucu mad. 
deler inhisarından çıkmı§, lş Banka. 
sına uğramış, bundan sonra Deniz Ti
caret müdürlüğüne gelerek muhtelif 
işler etrafında orada toplanan deniz 
mÜe!r.leselcri amirlerinden izahat iste -
miştir. 

Vekili. diln deniz ticaret. mildilrlil. 
ğilnde bulunduğu aırada Vali Bay Mu. 
bittin Üstündağ da gelip ziyaret 
etmiştir. Sayın Vekil, bu akııam An. 
karaya gidecektir. 
~ j 

Damga resmi 
Tarım kredi kooperatifleri kanunu • 

nun damga resmi muafiyetine müteallik 
hükmünün başka suretlerde tatbik 
edildiği görülmüştür. 

Bunun üzerine alakadarlara bir ta. 
mim gönderilerek icabına göre hare • 
ket edilmesi bildirilmiştir. 
Tarım kredi kooperatifleri birlikle • 

rinin ödünç alma ve verme işlerile pa. 
ra yatırma ve diğer bütün işlerinde 

yapılacak senet, rapor, mukavelename 
kağıtlarile resmi dairelere verecek. 
leri dilekçeler damga resminden muaf 
oldu&una göre, bu birliklerin kendi te. 
şekküllerinin mahiyeti icabı olarak yap 
tıklan bütün muameleler dolayısile 
tanzimi lazımgelen evrakın da damga 
resminden muaf tutulması icap etmek. 
tedir. 

Eınaf cemiyetlerinde 
Eınaf cemiyetleri ayrı ayrı içtima e. 

derek cemiyetlerinin tahsiyeti manevi. 
yelerinin Partiye bağlanması hakkın _ 
da kararlar vermektedirler. 

Dün de kasaplar, ekmek yapıcılar, 
bakkallar cemiyeti içtima ederek Par. 
tiye bağlanma kararını ittifakla ver. 
miılerdir. 

sindep Emin Arifi, Haydarpaşa lisesin 
den İsmail Hakkı. 

55 LiRADAN 70 LiRA y A 
ÇIKANLAR 

Kabataş lisesinden Sıtkı, Haydarpa. 
ıa lisesinden Memduh, İstanbul kız li. 
sesinden Yusuf Ziya, Haydarpaşa 1i _ 
sesinden Sacit Necati. 

70 LiRADAN 80 LiRA y A 
ÇIKANLAR 

İstanbul erkek lisesinden Şevket, 
Haydarpaşa lisesinden Necip Nadir, 
İstanbul kız lisesinden Cemal. 

80 LiRADAN 90 LiRAYA 
ÇIKANLAR 

Erenköy kız liaeıinden Mahir, İs -
tanbl.ıl erkek llıesinden Hakkı Arif, 
tıtaııbul las 11-..~:lı:ıı. 

burası tamir edilmekte, yine eeferı 
karılmaktadır. 

Bu muayene ile bir tt-amvay araba. 
sının ne kadar ömrü olmuı Jbım ~ 
leceği de meydana çıkacak ve telbiti 
olunacaktır. 

Bütün nakil vaııtalannın her eeae 
umumi bir muayeneye tabi tutulmaa 
mecburiyeti tatbik edilirken, isini 
50 - 60 yolcu binen mr nakil vuıta. 
sının muayenesini yalnız firketin ma4 
di ve manevi mesuliyetine bırakmak 

doğru görülmemektedir. 

Rakı alemind 
misafir ev sahibinin 

kafasını yardı 
Cağaloğlunda Saraylar caddeüıule 

oturan ıeyyar fıstıkçı Şükril yeni ta. 
nıştığı bir arkadaşını evine davet et. 
miş, beraberce rakı içmişlerdir. 

lkisi de sarhoı olunca, aralarmda 
kavga çıkmıı, Şinasi ismindeki mit&. 
fir ev sahibinin kafasına rakı titnbd 
vurarak yaralamıııtır. 

BtR SANDALCI BOGUJ..DU -
Bilyükderede Buzhane ıokaiznda ota,.; 
ran 55 yaşında sandalcı 1nebolala D. 
zım, dün sandalına birçok taktı ft • 
kapları alarak denize açılmqtır. 

Sandal Tarabya açıklarından ı..-. 
ken suların cereyanile devril.mit. bat. 
mıştır. Sandalcının cesedi hayli mU • 
det aranmıısa da bulunamamqtır. 

PARA YUZUNDEN KAVGA -
Küçükçekmecede kumcu Muıtafa,. alt 
kayıkta tayfa Mehmetle 66 ~ 
Bursalı HUeeyin para yU~ .... 
etmiılerdir. Mehmet kürekle Hillqlal 
sağ kolundan yaralayarak k~mııtar. 
Yaralı tedavi altına alınouıtır. 

DEDİKODUNUN SONU - Kum. 
kapıda tımail Safa sokağında otuna 
40 yaıında Sürpik ile ayni nde .otu • 
ran Maryam, bir dedikodu JilaOndaa 
dün kavgaya tutuımuşlardır. Daba 
genç ve kuvvetli olan Maryam eHnıt 
geçirdiği bir taıı Sürpikin 'kafaama -.ur 
muı, ağır surette yaralamqtır. Yaralı 
Cerrahpaııa haıtaneıine kalcbnbmt • 
tır. 

ŞiŞE FABRlKASINA Gtıuqg 
1ST~YENLER - Boğaziçinde buı 
evlerı soyan ve bir gece PapbaJasede 
şişe fabrikasının rıhtımına aanUI JL 
naştınp içeriye girmeye tcıebbila .... 
sabıkalı hırsızlardan Uz Mannr ile 
Dursun Ali ikinci ıube memurlaı ta. 
rafından yakalanmışlardır. 

BlÇAKLA YARALADI _ Bepk • 
taşta tramvay caddesinde on numua. 
h kahvenin Ustündeki odada otara 
sıvacı Ahmet Tekin ile aıvacı Omaaa 
Alpaslan arasında alacak maelemact. 
kavga çıkmıı, Osman bıça'kla ~ecl 
sol kolundan ağır surette yaraJamat. 
tır. Yaralı tedavi altına alzmmttsr. 

---0-

Bakırköye 111 
Bakırköyüne terkoı suyu TeJrllll!MlilfJ 

etrafında yapılan tetkikler bir nııMlıııiıli 
devam ederken bir yandan da 
çayırında arteziyen tesisatı ,.a~ 
tır. 

Buradaki çalIJJDa bir buçak ay ~ 
dar sürecek, çıı.nlacak su tlıla1l1 
lecek, içilmeye yarar buluaanıa 
kırköye kadar borular d 
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DER~iMLi KIZ 1 

geceki D ün revanş maçında 
No.39 \'azan: Niyazi Ahmet 

- Haaanı nereye gönderdiniz? 
- Ali Şiri öldürenler yalcalandı mı 

diye göndc.rdim. Eğer yakalandı ise 
çok fena. Seyit onlara ceza vermek is. 
tiyor. Kaçtılarsa ba~kalarını yakala. 
yıp ceza vereceğiz. 

Bu çok doğru idi. Beıinin güzelli. 
ği Adnanı hiç al!kadar etmezdi ve bu 

sözle Besi bütün Dersimli kadınların 
dütUncelerine terciiman oluyordu. O 

1Güreşçilerimiz 5-3 kazandı 
- Başkalarını mı?. 

- Elbet .. Herkes Seyidin ceza ver. 
diğini görüp korksun. 

- Ne ceza vereceksiniz? • 
- ÖldUreceğlz .. 
Adnan kendi kendine: 
- Yarabbi bunlar nasıl kadın .. Di. 

ye s6y1endi. 
Beııl ile ölilmden, öldürmeden baş • 

ka mevzular k.cnuşmak istiyordu: 
- Be!li.. dedi, sen Seyit Rızayı se. 

viyor musun?. 
- Severim .. 
- Ama, o ihtiyar .. Sen çok 

sin .. 
- Ne olur .. O Dersimin en büyü. 

ğUdUr. 
- En büyüğü olduğu için mi sevi. 

yorsun. Daha genç, güzel bir adamın 
karısı olmak istemez misin? 

- Güzel erkek gene ihtiyarlamıya. 
cık mı?. Sen böyle mi kalacaksın? 
Hem ihtiyarladığın vakit hiç birşey 

olmayacaksın. Gene Adnan Bey kala • 
caksın .. 

Besinin kuvvetli felsefesi Adnanın 

hoıuna gitmişti: 

- Besi dedi, bizde kadınlar istedik. 
terini yaparlar. Kocalar en iyi elbise • 
lerl onlara giydirirler, altınları onlar 
için alırlar. Kadınlar çalışmazlar. 

Besi dudak büktü. Anlaşılıyordu, ki 
Dersimin bu yaman kadını, tarihin 
Klcopatrası gibi bir şeydi. Tahakküm 
etmek isteyen, nUfuzunun tesirini gör. 
mekten zevk duyan bir mahluk. 
tu. 

Adnan Besinin gözü. kamaştıran gU. 
zelliğine hayran oluy.cr, fakat Gülçu. 
buk gibi içini yakamıyordu. Hep onu 
dUşünUyor. Onu elden sıkarmamak, o. 
na malik olmak istiyordu. Bununla 
beraber hiç olmazsa ağabeysine ken • 
disini affettirecek bir muvaffakıyet el. 
de etmek çarelerini ldü§ünilyol'du. Ne 
yapabilirdi? 

En büyUk muvaffakıyet Seyit Rı. 

zayı öldürmekti. Bu yobaz, binlerce 
günahsız Derslmli Türke musaJlat ol. 
mu§, kanını emiyordu. Fakat onu or. 
tadan 'kaldırmakla Dersim öcilnil al -
mıı oh~ilecek miydi?. Daha birç.ck 
Seyitler vardı. Onlar, Seyit Rızanırı 

yaptık!annı belki 11ahayı bot bulacak
ları için fazlasile yapacaklardı. Sonra 
Seyit Rınyı öldürmekle kendisini de 
mahvetmf ı olacaktı. Dedıal parçalanır 
dı. 

Yapabilecefi en mUhim iı. Deraim
lilerl birbirine dUıürmek, aeileri, bir. 
birlerine lSldilrtmekti. Elinde Hasan 
gibi birkaç Denimli olsaydı birçok JCY 
ler yapaca1ctı. 

Aklına ıcytanr bir fikir geldi: 
- Besi dedi, Seyit Rıu daha ba§

ka kadınlan da eeviyormuı:. 
- Onun karıları vardı. Şimdi bir ta.. 

""' kaldı. O da Hoıatta yaıryor. 
- O nisin buraya gelmiyor? 
- !atemiyor. 
- Seyit Gillçubuiu da ıeviyormuş7. 
Besi, gözlerini süzerek Adnana b"'' 

h. GUJUmsüyordu: 
- Senin sevdiğin kadar sevmez .. 
- Ne demek o?. 
- Sen daha çok seviyorsun cnu .. 
Adnan Qöylc bir cevap beklememek. 

ı. beraber yadırgamadı: 
- Benden daha çok sevseydi ne ya. 

p1rdın Besi? dcıdi. 
lt•dın omuz silkti: 
~ Benden fazla kimseyi sevemez., 
- Sebep ne?. 
- Or.u ben bilirim. Sebep yok. Se. 

nyor '~te .. Ben ne dersem yapıyor. 
- A~ ben çok iyi biliyorum. Gül

çubutu çok .eviyor. Onun da her söy. 
leditlnf yapıyor. 

- Bu cece burada kalacağız Adnan 
Dey .. 

- Ne çıkar .. Daha iyi değil mi?. 
- fyi mi~. 
- Elbet iyi.. Senin gibi güz~l bir 

1-t!ı:ı!a kalmak benim için bulunmaz 
bir fırsattır. 

- Bcalm cikcllifimden ~ne!. 

kadar ki, Dersimli kadınların ç.cğu, 

kocaların kendilerini güzel oldukları \ 

Çoban, Mersinli ve Celal tuşla kazandılar 
için aldıklarına inanmazlardı. E1asen, 
Denimli erkek te kadını karılığa cü. 
zel diye almazdı. Güzellerden dağa 

kaldırmak ve talre ıuretilc istifadeyi 
dlişünürdü. 

Besi, bu gece çok net•li idi. Mağa. 
ra kapısının önünde yere uzanıp, u. 

zaklara baktı. Şarkı s8ylüyordu. Göğ. 
sü açılmıgtı. Bir kısmını da kendisi 
açtr. Rlizg!r esiyorı saçları dalgalanı. 

yordu. Adnan, Be~inin derin derin ne. 
fes aldığını görüyor, bir iç acısı çek. 
tiğini anlıyordu: 

- Besi, kimi dü~ünüyorsun?. 
- Kendimi. 
- Kendini mi?. Nen var? .. 

- Seyide birfCy olur11 halim fena 
olacak diye .. 

- Demek korkuyorsun?. 

- Beni rahat bırakmazlar Adnan 
Bey .. Düşmanım çok. Çek i~ yaptım .. 

Çok kimsenin canını yaktım. Eenden 
korkuyorlar ama, Seyit sağken. O öl. 
dükten sonra beni ya~atmazlar. 

- Onun için mi Seyit Rızayı kıgttr. 
tıyorsun? 

- Kim ben mi? O da korkuyor ba.. 
ıından. 

- Besi aen hiç korkma .. Kadınsın, 
kimse birıey yapmu. Burada 'kalmaz. 

sın. Gülçubukla ecni tatanbuJa götilrU
rUm. Oraaı cennet gibi yer. Güzel, 

bUyük evler var. Rahat yataklarda ya. 
taeaksın. Ustündeki elbiseleri hiz. 

metçiler bile giymer. Onun yerine i. 
pekten elbiseler yaptıracaksın. Berbe~ 

re gideceğin vakit ayakla gitmenin. 
Burada gördün ya, havada uçan tay. 

yareler var. Orada yerde gezmek için 
de başka tayyareler var. İltenıin de • 
ğil mi? 

- İstemem.. Oralar biıim için de. 
ğil.. 

- Demek bura11nı çok seviyor. 
sun? .. 

- Severim elbet, vatanım. 
- Yo'k yok Beli .. Sen orayı bir ıör. 

sen bir daha buraları hatırl&muıın. 

GUlçubukla beraber gezersiniıı. 

- Olilçubuk hiç gelmez Adnan Bey. 
- Neden?. 

(Arkası var) 

F~tival komitesi tarafından tertip 
edilen gUreılerin ,revanıı dün akpm 
Taksim ıtıdında yapılmıt ve evvelki 
güreglcrde galip ıelen takımımız, 

Macarları bu sefer de yenmeğe 

muvaffak clmuıtur. 
Akşam'ki güreılerde Adliye Vekili 

Şükrü Saraçoğlu da seyirciler araaın -
da idi. 

56 KlLO (Greko • Romen) 
Bu ~üret Kenanla Zöke arasında 

yapıldı. Zöke bundan evvelki güre§le. 
rini 61 kiloda yapnug ve sonradan 57 
kiloya düşerek bu kategoride güre§. 
miştir. 

10 dakikalık ilk devre, daha ziya. 
de Kenanın hücumları ve Zöken~n 
mUdafaasile geçti ve berabere bitti. 

Kur'ada Kenan kazandı. Rakibini 
kleye almak için uğraşıyor. Zöke, ken 
disine tatbik edilmek istenen oyunlara 
karşı müdafaadan geri 'kalmıyor. 

Bu arada Kenan bir bel kapmaıile Ma 
carı yarım köprüye 'getirdi iıe de ne
tice alamadı. 

Şimdi Kenan altta, oyun vermemek 
için uğraşıyor. Zökcnin bütiln gayre. 
ti Kenanı ealtoya almak, tatbik ettili 
yeglne oyun bu. Sonunda muvaf. 
fak oldu iae de netice alamadı. Bu 
esnada Zöke, rakibinin kolunu faviil. 
1ü büktil, Macar evvela orta ha'kem 
buna aldını etmediği için Kenan ken 
di kendine ıırtüstü yattı ve bu va. 
ziyet tug sayıldı. 

Fakat, yan hakemleri buna itiraz 
ettiler ve oyun yeniden bagladı. tirin. 
el ilç dakika bu ıuretle neticelenmit 
oldu. 

Ayakta yapılan son devre hiçbir o. 
yun tatbik edilemeden bitti ve Zöke 
ittifakla galip ıayıldr. 

61 KlLO "Grekor.cmen., 

Fabyen - Halil arasında yapılan bu 
gUreıe bizden Ya§arın girecefi illn 
edilml§ti. Fakat Ya,ar 64 kilodan a§a.. 
lı düımemlı olduğu için müsabakaya 
sokulmamııtır. 

Buna mukabil Macar Fabyen evvel. 
ce 6& da gilreıirken kilosunu dütür .. 
müı ve bu gece 61 kiloya lttiralr etmit 
tir. 

Fabyandan çok kaa olan Halil, ra.. 
kibine 'karıı çolr güsel ve çevik bir o. 
yun çıkanyor, PabyJnın boyunun ll .. 

•unluğundın i•tifade ediyor. 

lzmitte güzel bir sergi 

İzmit, fHususi)' - Şehrlmlzde genç 
kız ve kadınlara çok faydalı hizme:t. 
ler yapan ve bu hizmetleri ile muhi
tin sevgi ve saygısxru kazanımı olan 
CUmhuriyet Biçki Yuridu, her eene ol.. 
duğu gibi, bu ııene de Ulu Gazi Oku
lu salonlarında güzel bir serıi açtı. 

Serginin açılıt merasiminde vali ve 
parti ba,kanımır H~mit Oskay, Gene
ral Mürsel Baku, amiral Fahri Engin, 
İzmit mebusu İbrahim Diblan, klğıt 

fabrikası mildUrU M. Ali Klğıtçı ve 
güzide bir davetli hazır bulundu. 

Mezun olan sekiz genç kıza, vali
mizin refikası Bayan Behlçe Oskay 
diplomalarını verdi. Muvaffakıyetler te 
menni ettL · 

. 
Cümhurlyet ~içki Yurdu sergısı, 

bu sene bllhassa çok gilzeldi. Her eser 
üzerinde emek aarfedilmiı, ince, zevk. 
li ve sanatlı idiler. 

Dört salon Uzcrine tertip edilen ser .. 
gi bUyilk bir allka ve dikkatle gezil
mi§, yurdun mildliril Bayan Saadet 
Çağıl ve genç kızlarımır hararetle tak. 
dir edilmiılerdir. 

. BiWıara, hazırlanan ~engin bir bü • 
fede1 misafirler iıu ve ikram ~dilmit

lerdir. 

Yukardaki resim, sercinin açılı§ın. 
<lan gUıel bir intibaı Kurun için teş. 

bit ctme'lrtedir, 
" 

Mısır f ut bol takımı geldi 

Mısırın Kahire şampiyonu Ennadi. 
ehli takımı, dlln eehrimize gelmiş 
sporcular tarafından karşılanmı§ttr •. 
Belediye festival komitesi tarafından 
şehrimfze davet edilen bu meşhur ta.. 

ilk devre bu şekilde Halilin kafa, f 
Macarın da bel kapmalarına netice 
vermeden ve Fabyanın galibiyetile bit
ti. 

Fabyan, Uç dakikalık devreniq de 
ayakta yapılmasını iıtiyordu. Bu kı

ıım da ayni tekilde geçiyor. Bu arada 
Fabyanın birkaç kere kafa vurması 

U•erine h&kem tarafından ihtar yapıl. 
dr. Fabyan, kendinden emin olarak 
güreılyor vo herhalde daha kuvvetli. 
Bunda, boyunun daha uzun olmumrn 
da tealri var. Halil 20 dakika 10nun -
da aayı hen.bile mallOp oldu. 

66 KtLO "Grekoromen,, 
Zendi - Yusuf Aslan arasında ya.. 

pıldı. Yusuf, rakibini yere vurmağa 

muvaffak oldu iıe de, minder kenarına 
rastladı~ı için neticelendiremedi. Bu 
ilstilste Ü~ kere tekerrür etti ve on 
da'kika bu §ekilde Yusufun taarruzla
rile s~na erdi. 

Kur'ada Yusuf kazandı. Macarı bur 
auya almak için uğra1ıyor, Zendi de 
fırsatı buldu mu minder dışma kaç .. 
mağı ihmal etmiyor. Yusuf böyle bir 
anda rakibini minder kenarından zorla 
içeri alarak tuş vaziyetine ,etirdi i
se de, gonk Macarm imdadına yetit
ti. 

Şimdi Zendi Ustte uğratıyor ve Yu
suf hiçbir OfUn vermiyor. OUreı a.. 
yakta ba~lar ba§lamaz Yusuf taarruza 
geçti ve Maearı kafa kapmaslle yere 
vurduktan scara burgu ile 16 dakika 
43 saniyede yendi. 

12 KtLO ''SERBEST,, 
Madara! - CelAl. Halle serbest gii. 

re§te daha fazla al!ka gösterdiğinden 
heyecanın arttığı belli oluyor. 

Her iki gilreıçl de güıel bir oyun 
çıkarıyor. tyi bir ıüreKi oldufunu, 
bundan evvelki müsabakalarda göıte • 
ren Celilin ıalip gelceeii limidi her • 
keste var. 

llk devre berabere bitti ve 'kurad& 
Celil alta dü§tÜ. Macar taktılı bir tek 
klc ile rakibini zorluyor, birtcy yapa. 
mayınca bıraktı. Celal, Macan altta L 
ken birkaç kere tehlikeli vaziyetlere 
getirmeğe muvaffak oldu ve devreyi 
bitirdi. tlste geçer 'eçmez birbiri üze 
rine oyunlar tatbı1c ederek Macarı 
mil§kiil vaziyetlere soktu. Bu güreı 

müsabakanın en zevkli cyunu idi. Ce
lll rakibini kucaklıyor, birden yere 
vuruyordu. 

Ayakta ba§layan son Uç dakikada 
Macarın yorulduğu belli oluyor. Nite. 
kim birinci dakika ıonunda alta düt
tU ve kaptırdığı burgu ile yenildi. Bu 
tut 12 dakikada olmuıtu. 

70 KlLO "SERBEST,, 

Kovaç - Mersinli Ahmet. 
Mersinli daha ilk kapı,mada Mıca .. 

rı yere vurmağa muvaffak. oldu ise de 
k!çırdr. Birkaç saniye ayakta devam 
eden gUreı sonunda Macar tekrar al
ta dUttU. Çarpıtma çok zevkli oluy«. 

-

kım, bu gUn ilk mUsabakasmı Gala. 
tasnray - Güne~ muhtellti ile yapa· 
ca.ktır. 

Yarın da Fenerbahçe - Beşiktaş 

muhteliti ka.rşılaşacaktır. 

Minder kenarında güre§ilirken hake -
min yanlı§ bir karan üzerine Ahmet 
ortada alta düştü ve bir oyunla kalk. 
mağa muvaffak oldu. tık devre bera. 
bere bitti. 

Kurada Ahmet kaybetti. Rakibine 
hiç oyun vermiyor. Devre böyle bitti 
ve Ahmet üste geçer geçmez oyun il~ 
tüne oyun tatbikine başladı. G:lre§ 
o 'kadar gilzel ve seri oluyor ki, her
kea heyecandan bitiyor. ~vaç her sa. 
niye tehlikeli anlar geçiriyor. 12 
dakika ıe inci saniyede de tuı yaptı 
ve uzun uzun alkı§landr. ı.u. 

Mustafanın kaşı, geçen akşamki gu. 
reıte yırtıldığı için ringe çıkamadı. 

Onun yerine ıerbeat gU11e1 yapmak 
ıartile 72 den Sadık çıkanldı ise de, 
serbest gllreti Macarlar kabul etmedi 
finden yapılamadı. 

Çoban Mehmetle Polataı aralllnda 
yapılan bu ıürqto Çobanın kazana.
cağı ilk kapıımada belli oldu ve Macar 
alta düttU. 

Polataı. iki akıam evvel batma ge. 
len alcibete uğramamak için, kolunu 
kaptırmamağa uğraııyor. 

Mehmet, kolu bir kere yakaladı iııe 

de ka!iJrdı ve ikinci bir tutuıta 4 da -
kika 20 saniyede tugla yendi. Geçen 
seferki tuı 4 dakilca 50 aaniyede ol. 
muştu. 

-'e KtLO ''Grekoromen,, 
Müsabaka harici yapılıın bu gUreı 

Eminle Horvart arasında oldu. Emin 
geçen ak§am yenildi!! rakibinden in -
tikamını almak !çin uğra§ıyor. 

Daha llk dakikada Horvart bir kol 
kapmaıile Emini yere vurdu ve köprü 
ye getirdi. Emin, fevkalbeşer bir gay 
retle, uıun mUddet bu halde bekledi 
ve tut olmadı. 
Ma~r. nttieoyi almak için bütün 

gücile yükleniyor Enıfn de ayni ıekil
de, damarları tiımlı. yüıU mosmor bek 
Uyordu. Bunun 11mcrcaini de kurtul. 
ınaJda buldu ve bu kurtutuı uıun u -
zun alkıılandı. 

Devreyi galip bitiren Horvart, 
ıü.reıi ayakta i•tcdiii i~in ayni şekil
de ,urege devam edildi. 

Emin iki defa kolunu kaptırdı ve 
ayni tekilde uzun müddet dayanması
na rağmen, üçüncüde kafa kolla yenil
di. 

Bu 'tuş, 13 dakika 16 saniyede ol.. 
muıtur. 

72 KtLO "Grekoromen,. 

Proka - Faik. 
Bu güreı de mü.abaka harici idi. 

Faik Uk dakikada rakibini altına ala
rak uğraımağa bagladı ve ilk devre 
neticesiz bitti. 

Kur'ada Macar alta düttii. iki dev. 
re ıliren Uçer dakikalarda iki taraf da 
birıey yapamadı. 

Son devrede her iki taraf bUtün 
gayretini aarfediyor. Neticede P'aı"k, 

aayr heAblle pllp ıetdl. 
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Tarlabaşı 
cinayeti 

katil biç bir şey söyle .. 
memekte berdevam 

Geçenlerde Tarl&başınd& Saidl öl. 
düren .Arnavut Malliıludun muhakeme. 
sine ağır cezada devam edilmiştir. 

Mahkeme, katil bir teY söylemeyin· 
ce isticvabına. Jni.ııi bir hastalığı olup 
olmadığı hakkında. tabibi adlice mu. 
ayenesine lüzum görmilltil· Adliye 
doktoru Enver Karan Ma.Dudu, mua. 
yene ederek, kendisinin sorguya gekil· 
ineğe mani bir ha,stalığı olmadığım 
teabit etmiı, fakat Makıut, yine bir 
!ley s<Sylememekte ıarar etmfıtir. 

Bundan sonra şahltlerin dinlenilme. 
-1ne geçilmif, ve katilln karım Ervehe 
çağırılmıştır. 

Ervehe, türkçe bllmedifinden Ar. 
navut ı.,erhat çatmlmıı, onun tercil· 
manhğı vasıta.sile if adesl aımm11tır. 
Ervehe ifadesinde demiıtlr ki: 

- Maksut ile altı aene evvel ev • 
lendik. Bir sene sonra beni bırakıp 
buraya geldi. Sonra ben de gelince L 

rayıp, sormadı, Her halde Salt lle ev
leneceğime kımp onu öldUnnllf ola • 
cak, b3.1ka bir şeyden haberim yok.,, 

Bundan sonra ona yakm pblt din. 
lenilmiş ve sonra katflJn müdafaa p.· 
hidi olarak g&!terdifi Şehreminli Ali 
Ça.ğrrılmıştır. Ali: 

- Maksut. on gün kadar evvel ba. 
na geldi ve: 

- Saide git söyle, Karımla aıtkuı. 
nı kessin, ben sağ iken onunla evlene-
mez, dedi. 

Saidin kızını kendiıine vermeei 1. 
Çin babası Et;refe Jkl yUz lira verdi 
fini etraftan duydum, dtmiftlr. 

İkinci müdafaa şahidi Cemal de: 
- Eşrefin Saitt.en iki yUa lira aldı· 

ğnu duydum. Maksut kayın bab&sIDID 
evine karıımın gelmeılnl temin için 
bir kaç defa adam yolladı. HattA bir 
de!umda da ben gittim, Etref e 9ÖY· 

ledim. 
_ Ben artık o adama kızımı vere. 

menı. Zaten kıımı da kendlıinf iste • 
miyor, dedi. 
~~ yaralandıktan __,. huta. 

uye kaldıran poliJI tbrahlni de ltlll-
ları söyledi: 

_ Saidi yerde kanlar içinde bul • 
du.k. Evvel! eczaneyı, oradan hasta. 
neye yatırdık. K~ndisl ba~ı. Bi: 
ru kendisine geJınoe kJmın vurdufu 
nu sordum. YavaŞ ya.vaş konuşarak 
§U kadar söyliyeblldi: 

_ Ben ~efle iyi konuşuyordum. 
Maksut ile aramw.da bir kadın mese. 
leat var. Bundan dolayı beni vurdu. 
Salt bundan sonra öldU. 

Suçlu, eahitlerln ifadelerini ne ret 
ve ne de kabul etti, sadece vekil tu. 
t&cağını söyleyip duruyorclU· Mahk~· 
Jile de bu talebi kabul ederek, kendı. 
sine vek\l tu.tınUl için puartesi gil. 
nüne kWI' mühlet verip mahkemeyi 
o gün ö~leden sonra saat ikiye talik 
etti. 

iş Bankasının yıldUnflmü 
o ün Tarabyada bir ziyafet verilerek kutlandı 
Kllll mUe.-emllJ te Bankasmm 14 en önde iş görmü§ yüksek bir banka! l makta gUçlUk çekti; fakat !8tanbul 

ilncü yıldönUmü dün öğleyin Tarabya· Muamer Eriı, bankanın ı• yılltk ha. gubesi açıldıktan sonra, Celil Bayar 
da Sümerpalasta, bankanın verdiği yatmd~ b~ h~suaiyetlere f§tirak et. mektebinin yeti§tlrme devri inld§af 
bir ziyafetle kutlaıımıetır· mekle ıktifa ettı: sa.hasmı buldu, bugün Atatürk ı:ıeslL 
Ziyafette. bankanın idare meclili aza PiyMay~ yerleeen İ§ Bankası, Uk n1n maU sahada. feyiz btilmuş belli. 

murakıplarile bankanın merkez, adımda, faız miktarım, rakiplerine~ başlı bUyük bir zümresi İş Bankası 
·~;:ve ıntıeNeSatı nıüdür ve memur. hemmiyet vermiyerek indirmiye mu. teıkilatında çalı11I1aktadır. 
~arfle biLlm erklnı davetli bulunuyor- v~ak oldu. Kredi ihtiyaçları temin Bankanın Umum MüdürU, arkad[lf;· 
la.rdı edilemezken bunu tatmin etti. larını takdir etti: Bundan duyduğu 

Sa~t birden itlba.ren SUmerpalasa. Sanayile3me hamlelerinde: K.ömUr saadeU kaydederek "gösterdiğiniz 
ten davetlilerin Boğazın bu serin ı davasını hal için 1926 da Havzaya gayret ve muvaffakıyet memleketin 
~ ve kö0e5inde buldukları maddl girdi. Bugün bütUıı Havza ietihaali.· yüzünü ağartacaktır.,, dedi. 
h ur kutlu bir günde milli bir mil. tının yarısını temin eden dört bilyilk Sonra ''~ Bankası denince akla 
e:se~in milli muvaffakıyet yapısına şir~ete sahip bu~~n~yorl~· . kumbara gelmeein olur mu 7,, diye 928 
ta§ taşımış emektarlar arasında bu. Sıgorta sanayıı dıye ifade edılebi. te Umum Müdür Celil Bayarın, Jstan. 
lunmaktan alınmıs manevi huzura ka· lecek sanat şubesini millileştiren ı, bulda, mlfürlUk odasında bu teşeb. 
tılıyor, havayı umumi bir fe~l~~ B~nk~ı. olmu.~tur. A~adolu Sigorta 1'U nasıl ileriye sUrdUğUnU hikaye 
kaplıyordu. Sofraya sana~Ar bır D_J:U. Şırketı ılk .. m.u~sseaedır. Me~leket· etti ve içlerinden birinin bile bu te • 
zik takımı getirilmişti. Zıyafetln or. ı ten çıkan dovızı a.zaltmak gayesıle ku· şebbilsiln muvaffakıyetle neticelen. 
nek olacak taraflannda.n biri de ııof· rulan RassUrans bunu takip eder. An. miyeceğini s<Sylediğini ve baeka bir 
rada içileceğln sadece soğuk, tertemiı kara Sigortası son ihtiyaçları tatmin bankada geÇ<?n tecrilbeyi hatırlattığr. 
kaynak sularından ibaret olmas~ i~i, , edi~or. .. nı anlattı. Het' yaptığını bilerek yapan 
Ziyafet iki buçuğa .kadar neşelı bır .. Yıne 926 da şeker sanayımde ve bU. Ce~ll Bayarm 0 gUnkU muvaffak ola· 
samimilik içinde geçti. yuk hareket, bankanın Trakya Şeker casn kanaati bugün tasarruf hesapla.. 

Ziyafetin sonların& doğru, bankanın Fabrikalarına müessis ve hissedar o- rınm hesap adedile yUz bini,•tasarruf 
Genel Direktörü Saylav Bay Muam. larak girmesile b~lar. Bugün Ziraat edilen para m.iktarile 30 milyonu ~
mer Eriş, gUzel bir nutuk verdi. Nu. ve Sümerbankalarile mü§terek Eski. ması ile fiil haline gelmlş bulunuyor. 
tukta. kendi ehliyetli idaresine tevdi §ehir, yine Ziraat Banka.sile müşterek öteki bankalar da bu ta.sarruf da· 
edilmi§ olan müe!!el!lenin miras aldı· Turhal, SUmerbank elindeki Uşak fab. vasında geıl kalmamak :için çalışı. 
ğı muvaffakıyetlerini ~t~ırmakta. rikal~ı •. ~ip ~t~kleri ucuz şeker si· yarlar. Umum Mildür dedi ki: utg 
kendine dU~n §eref hissesını, banka. yasetile ıstihsalı arttırmıolardır. Fa.b- Bankası, ailesi bununla iftihar edi. 
nm iyi kurulu§ ve iyi elemanlar elin. rikalar ihtiyacı kargılayamaz olmuş. yor.,. 
de bulunu§una vererek. bunu bol bol ig lardtr. Memleketin yakında bir iki fab- Muammer Eriş, muvaffak olmuş bir 
arkadaşlarına hasreden kibar bir te· rika daha. kazanması yolundayı~ eser olan f!f BankMmın bu muvaffakı· 
va.zugö ze çarpıyordu. ~ Bankası, hUkflmetin bet yıllık yeti pek tabii olduğunu, bankayı Tür. 

AtatUrkUn ekonomik inkılapta ile. sanayi programile tamamen ahenktar kiyeyi kurtarmış ve yeniden kurmuş 
rt hareket emrinde ilk neferi ola. bir yürüyüşle Şişe ve Canı, ~ngulda.k.. Büyük DAhl Önderin kurduğunu ve 
rak çıkan ve kendilerine gösterilen taki Türk Antrasit Fabrikalarını gi1. bu kurul~un Atatilrkten her aldığı 
hedefe doğru olanca hIZlarile ko§B.U zel birer eser olarak gösterebilir. M&· emri ve hizmeti yerine getiren Qılal 
bu genç kütlenin ruh necabetine en latyada. kurulan büyük kombina. d& Bayarın, elinde bUyUdUğilnü e&yledl 
iyi bir misal de bu idi. yakında faaliyete geçecektir. b Ban. ve Atatürkün tazim şevkleri içinde a. 

Muammer Eri", (hatip değilim) ile kası en ön safta aldığı vazifeyi bqar. mlan adına ve Celil Bayara bu toP" 
başladığı nutkunda böyle tatlı tatlı mı3br. lantrnm telgrafla duygula.nnı arzet. 
dinlenir bir eöz eri oldu. Söze, Ata· Bankanın asıl övünerek göeterece· me.sine müsaade etti, Nutuk alkı&lar 
tUrkUn, o gUnUn İmar ve İskan Ve.. ği, bankacılık tekniğini memlekette içinde bitti, nutkun karşıhğı da alkış· 
Jrili olan Celll Beye bir banka kur. rasyonel bir tekilde kurmut olması. landı ve sonra telgraflar çekildi. 
mak tc;ln verdiği emri, §erefli bir baş· dır. l3unu ecnebi mütehassıslar el ile de Bir mi.iddet sonra Ziraat Bankası 
!angıç yaptı. Umumi vaziyet içinde yapmamı§ttr, Şüphesiz Avrupa tekni. Umum MUdüri.\ Bay Nusrett( 
ekonomik vaziyeti canlandırdı: He. büsü nasıl ileriye sUrdUğünü hikaye bir telgraf ta sofra da okundu: Ziraat 
men hiçbir ~y olmıyan, ticari vaziye. nikte memleketimiz ihtiya.çlan göı.ö. Ba.nkaSI, kardeş bankanın ıyıldönU • 
tJ muhtel bir TUı:ldye. AQJrarada mil· nünde tutularak "9 l:rq Jh~ .7.fM mnnu kutluyoı- •e muvaffak idareci. 
tevuf b!r evde bir açılı§ törenJ... Bel. teknik yolundan çareler bulunarak, Jerine dostane temennilerde bulunu. 
başka sebeplerle yan bakarak, belki memlekete en muvafık tekil tubit e. yordu. 
bqka aebeplerle yana bakarak, ban. dilmi§ olunuyor. SUmerp&IR!!a, saat Uç buçuğa doğru 
kanın muvaffak olamıyacağını söy- Banka ilk tesis gilnlerinde Ankara tktısat VeKiH Bay Şakir Kesebir de 
Uyenler vardı. Fakat işte netice: Tür. için dört bei arkada,tau fa.ılaaını bul· geldi ve yıldönUmUnün bu samimt kut· 
kiyenln, sanayile§me p:rogrammda da !anması geç vakte kadar sUrdU. 

Tehlike 
Yazan: Sidnay Horıer 

Tuhaf ıe:r dotruıu ... Merlnln bu 
halJ, tnsanı hayrete .dUşUrmek fl)yle 
dunun hayranlıklar içinde bırakı • 
yordu. llk bakıfta &,ık olmak, o za
mana Jcadar eerek babası, gerek Me· 
rl için bir masalken, işte bu vaki ol-

muştu. 
FillD Granston lle ille konuştukla-

-12- Çeviren: Hikmet Münir 

de ddil... Ben Flllp Granıton1111 rea
mhıl ıörU · sörmez. onun, ıevebllece
jlm bir adam oldu&uııu anladım. 

- Saçına ... 
- Evet, saçma g~rQnUyor. Fakat, 

ınaaleaef hakikat budur. Oııa cönlO
mU vermiş olduğum açıktan açıla 

anlaşıldı mı baba?.. • 

- Bende bunlar yok mu? Benim 
annem de Amerika lhtllA.Jlne i•tlrak 
13denlerden birinin kızı değil mlT 

- Evet. öyle .. Fakat Hn, benim t. 
ki ayağımı bir pabuca ıoktun. Bura. 
ya bak kızım. Flllp Granaton ile de, 
baolrasiyle de evlensen, ıent kaybet. 
melr istemiyorum. 

- Merak etme baba. Belki de 
Oranstonun başka bir kızda gözU ·ar 

Beyşehirde 
kömür madeni 
Sondajlara devam 

ediliyor 
Beyşehir, (Hususi) - Kasabamız 

dahilinde ve geni3 bir sahada kömür 
ma~eni keşfcdilmi§tir. Sondaj amelL 
yesme Ali Baeözün evi önünden baş. 
lanmı§, on metre gittikten IOJ1l'a kö· 
m~ tabakası çıkmış, bilifasıla ylr. 
mı yedi metre kadar devam etmiştir. 
On yedi metre kalınlıfındaki k6mUr 
daman dünyanm en zengin bir mem. 
baı addedilebilir. Ameliyat halen de· 
vam etmektedir, 

Sondaj 50 metreyi b'J}duktan 10n 
ra genişliği anlqılın&k için ikiter yü; 
metre mesafedeki •abalarda tatbikat 
yapılacaktır. Beyeebir kuabumın 
garbicenubisinde ve on kilometre nıe
safede bulunan Kan.diken, Bademli 
ve prk cihetinde, ayni mesafedeki 
Bektemir köyl~i~de kazılan au kuyu· 
lıırmda da kesif bır tekilde kömür çık 
makta. olduğuna göre, kömjlr taba • 
kasının yirmi kilometre imtidat.~ttlği 
anl~ılmaktadır. 

Bn maden membaınm Benelıir ka. 
s~basmın dahilinde ve Beytehir gölü· 
nUn kenarında ke§f edildiğlne ve iki 
kuvvei m~harrikenin bir arada bu_tun. 
~~ına gore, burada dünyanın. en bU. 
yuk elektrik tesieatı yapılır ve Ana. 
dolunun kısmı azamı tenvir edileb·l· 
B 'lh ı ır. 

1 assa Beyaehire 25 kilometre 
safedeki Manastır nahiyesinde ke:e. 
dil~ demir ;ı:nadeninde de ya.pılacaek 
tecrubeler musbet neticeler vm:ı·g· 
takdirde bu Uç kuvveti kendisinde ~e~ 
meden ~ Beyı;chirin istikbalin servet 
kaynagı ve parlak bir §ehir olacağına 
şüphe yoktur. 

Gaz limbaaı ile yandı 
Balıke.sir, (Hususi) - KepsUd" 

Akçaköyilnden Ismail oğlu dokuz Y: 
larında Hasan adında bir çocuk, ana 
ve ba~asmın harmanda bulunduğu sı. 
r~a. ıhtiyar ninesile birlikte gecele. 
yın evde uyurken, yataftnm baş tara• 
fmda bulunan gaz Jı\mbası Uzerine 
dllfmU, ve elbilıeei ateıt almrttsr. 

BUytlk bir korku içinde uyanan ço. 
cuk acı haykınşlarla. bağxrmağa baş 
lamı9br. Çocuğun feryadına gelenl~ 
zavallr Ha anı baygın bir halde bul· 
muşlardır. 

~uk, hastaneye getirilmlı, 1'ıkat 
aldıgı yaranın tesirile bir gün aonra 
ölmüştim. 

Jandarma, hAdiseye vuJyet etmiş 
ve tahkikata ba5]amı§br. 

DAR'OŞŞAFAKALILA.ruN DENtz 
GEZ1NTtst 

Daıil§§afaka me.zunıarı kurum 
dan: un • 

Kurumumuzun 29-8.-938 pazarte 
sl gUnU saat 15 tekl deniz geztt ti : 
dairelerin tatil olmaması dola n ;ı, 
ayni gUn aaat 16,30 da Şirketi~ e, 

~;:enin 65 sayılı vapurJle yapılaca[ 
Kattı Maksut, yakalandıftndanberi, 

'baıladıfı a~hk grevine hlll devam et• 
ınekt.e ve bUtlin ısrarlara rapen hig 
ltil" §eY yememekte ve lçmemektedfr. 

n gUn ötlen yenıellpl Rltz llkonta-
91nJa yorlerken Stefan Brandel, kı-
11ına ıöyle demlftt: 

- Meri.. Sonln busUnkU hareke-

- Vallabi bllmem ama. tenin va
ziyetlerinden ancak böyle bir maııa 
çıkardr. 

- Emin mieln baba f 
dır. Fakat ben bunu öğrenecelim .... __, ________ _,,~---
Ne maman bizimle beraber yemeğe 

Metresini bıçakladı 
Bebekte oturan A.nıavut Sa.ban bir 

~nedenberi metres olarak yap.dığı 
Nadire ilo, eşya aatm alıp almamak 
me.11eJeıl yUıilnden kavga et.mit. kadın 
d., ınukabele edince bıça.fını çek~ 
rek tehdit etmJftir, 

ArnaVtJt Şa.ban, dördüncü asliye ce. 
za mah\ceıneslnde 3 ıUn hapla ceasr 
na mahk~ olmuıtur. 

G 

Evlenmekten vaqeçince 
Aksarayda Abdullahça.vııt sokaiJn

da otwa.n Numiye. birkaç sen• evvel 
Uç çocuğu ile beraber dul kalmıı. ve 
l'eçenlerde akrabasmdan kund~cı 
!ıfustaf a ile evlennıefe karar vermı§. 
tir. 

Fa.kat her nedense Nazmiye evlen· 
inekten vazgeçmi~ ve kunduracı M~ 
tala. buna kızarak dün sabah Nazını. 
)'enin evine gitmig, kendisi ile tiddetli 
bir kavgadan sonra Na.ımiyen_i~ Y~ • 
ta#ı altındaki ıoo lirayı kendısı gor. 
lneden alarak evde\D çıkmıştır. 

!ttraz sonra parasmm r-'inde ol • 
ftladıfnu gar!!! Naımt11. Mwtafayı 
tuturnnqtur. 

lıruata.ta tıgUAcll ıullı Oll& mabke-

tini ııııaUab Mister Oranıton yan· 
lif tefsir etmemiştir. 

_ Ne deınek istiyorsun baba 1 
_Yani pek çok samimi ve serbest 

davrandın da? 
_.Aman canım. HAIA bunu mu 

dUtUnUyoraun? Kendisine karşı zaa
fım oldutuııu ıeıdirmlşıem, zerrece 

da deıı.n Bilmem vasiyetimi 
umurum to • 

anhyablllYOr musun 1 Ben bu ada~r 
tanımalı istedim. Bu hal, biraz cUr. 
etklrhktır. Fakat ne yapayım, da
ha mecmuadaki resmine bakarken 
bu adama Aşık olmuttum. 

- Ne? Ne? •. 
- Canım işitmiyor musun T lmpe. 

rantordaki Pratler mecmuuına bak
tıtım aaman Oranetonun da resmini 
görmut n oradan kendisine l'ık ol· 
muştum. Şimdi anlaşıldı mı? 

_ A.nla~ldı. Fakat bu nasıl bir 
vaztyettlr. Benim kızım, bize tama

• men yabancı olan birisine gönlUutı 
venin ve hep onu dUfUnsün. Olur şey 

mt bu? 
_Dinle baba! .. Sana bir ı,ey itiraf 

edeceğim. Fakat bunu söylerken, be· 
al htrhaıııt blr suretle tenkit etme

kalkmayasm. Ne 7&P71•· BU•-

- Ne a6yliyeylm yavruealım. Bel-
ki de fa.rkedllmlyordu. Her ne hal 
ise .. Gr:ınaton bir centilmendir. Va
ziyetin lncellAlnl sezecektir. Llkln 
bUtlln bunun altından ne cıkacaktır. 
Sen hemen Jfarşılaştıfın bir adamla 
evlenemezsin. Bundan batık• o lldaın 
razı olacak mı bakalım. Görnnnıe 

bakılırsa, Flllp Oranston aksl Te ı. 

natcı bir adama benziyor. Fakat o
nun me~ldfnde bir erkek blrcok gQ. 

ıel kızlarla karşılatıyor. Onu da dik· 
kate almalısın. 

- Elbette .. ~bette ki bir~ok gQ. 

zel kızll\rla daha kırtılaşıyor. Fakat 
bir Meri Brandele nadir raıtlar. 

- Vay, kendine o kadar ıunnl

yor musun? 
- Hayır, baba .. Fakat kendimin 

bfr hayll kıymeti olduğuna kanllnı. 

Nihayet aen de bir mllyonereln d .. 
ğil nıi? 

- Ama yavruou«um. Paraya o ka· 
dar itimat etmek dolru dellldlr. Bu 
tngiltzler, yahut bu tngltlılerden ba. 
11ları dolarlara ehemmiyet vermez. 
Kendilerine bir eı ararken daha zi
yade kan aaaletl vı tırbl;re .. ealte • 
t1 ararlar. 

gellyor. 
- Bu 11.keam. 

• • • • • • 'I "' " • 1 

Ve itle Ji'lllp Granaton onlarla yan
yana bir masada yemek ytyordu. 

RUoUk bir sessizlikten sonra, sof· 
radakl UçUncU erkek sır Harkort 
Brus, ıöze başlllmı,tı. sır Harkort 
Brlı, htc umulmadık bir anda çıka
gelerek partiye iştirak etmişti: 

- Mister Brandel, diyordu. Şu 
etrafınızda görünen ahaliye bir b 
ka\?ak olsanız, bunların arasında bir 
takım gUnahkt\rların bulunduğunu 
hiç tahmin edemezsiniz değll mi T 

Sonra Granstona dönerek: 
- Sen dellkanır, bir hayli lnsan 

tanıyorsun. Şura.da sağ tarafta otu
ran ve bir lnglllzden ziyade yaban
cıya benzeyen uzun boylu adamın 
kim olduğunu blltyor muıun? 

Oranston baktı: 
- Hayır, dedi, Kimdir? 
Bu arada Brandel lAfa karı,arak: 
- A ... dedi. Ben o adamı tmperan-

torda gtJrdDm ... Meri, dikkatle bak, 
sen de tanıyaaak•ın T 

- Qzamana kadlıl' Oranıtona bak ... 

baktı. }l ... akat bu adam, elmdl kendi 

::~:latrına doğru geliyordu. !Cız bir 
e durakladı. Sonra: 

- E ·et ' evet .. dedi. Ben de tanı 
yor gibiyim. · 

Fakat bu sırada uıun boylu ya-
bancı ndam d ' a, masaya ya}(laşnııştı. 
Elini uzatarak: 

- Nasılsmız Sir Harkort, dedi. tn. 
glltcrcyc gelir ı;elmez size teaadUf et
mek no kadar hoş bir ter ... Vallahi 
bu, bana Uınit ettiğimden de fazla 
zcyk veren bir tesadUf oldu. 

Pakat bu sBzlerln altında. glıU bir 
istihza var gibi geliyordu. sır l{ar
kort bilmukabele ayafa kalkarak: 

- Hotı geldin Jarden, dedi. lngll. 
t ereyi ztyaretin bir ı, dola71siyle mı. 
dlr? 

- TamıımE'n 1f l~Jn defli. 
Slr Harkort devam. etti: 
- Etu ıeı tolnte, ahval blraı ko

tudur. Yani, buhran doJarıılyle ele 
•eclreceğfn kurbanlar ••klıl kadar 
bol delU, demek iıtl7orum. 

- Öyle mi 7 Her ne hal lst, 7&kın 
da gene stsrnıtırnz ln9allah. lhndll1l 
muama 4önı;rtm. 
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Ankrra Haberleri 

Muamele vergileri maktuiyete 
. . bağlanan sınai müesseseler 

Alman gazeteleri Çekoslovak- \ Ber:1zın f_ıya!l~r•. • "' • 
yaya yeniden hücuma geçtiler yenıden ındmldı Malıye Vekaletınce 
S••d ti ••d f tst.anbul,26(A.A.)-lktısatVe. t b•t d•ıd• u e ere mu a aa kA~e;~~~~~:e!~~h;::ı~tt;;eber ol- es 1 e J 1 

h k k t • d • ı d • mak Uzere benzin perakende ve pet- Ankara, 26 (Telefonla) - 1535 sa. ç) Müessesenin bir senede kullandr a 1 a V S 1 Y e e 1 1 rolün toptan azamty satış fiyatlar~ yılı kanunun ikinci maddesi mucibince ğı işçi adedi, bunlara verdiği yevmiye 
beş şehir için aşagıda gösterlldlğı mı'ktarı, 

Berlln, 26 (A.A.) - Alman gaze. 
teleri, Çekoslovakyaya karşı yeniden 
şiddetle mUcadeleye başlamıştır. Ga
zetler, "Komintern" Pragı dahilt 
harbe hazırlıyor" gibi başlıklar ne~-ı 
retmckte ve Hanlayn taraftarlarına 
meşru müdafaa haklarını istimal tav 
siyesinde bulunmaktadırlar. 

Prağ, 26 (A.A.) - Dün toplanan 
politik nazırlar komitesi, bir Çekos
lovak gazetesinin bildirdiği gi bl 
muhtelif askert tedbirler Uzerlnde 
görüşmemiş, yalnız SUdetlerle olan 
müzakerelerde yeni bir esas bulma, 
ja çalışmıştır. 

SalAhlyettar mahfellerden teyit 
olunduğuna göre, nazırla~rn Uzerin. 
de ittifak ettikleri yeni görüşme 

prensipleri Südetlerin no]dal nazarı
nı dikkate almaktadır. 

Prag, 26 (A.A. - Lord Runciman 
He B. Staffor, öğleden sonra lngl· 
llz setarethanesine giderek se!lr B. 
Gevlon ile görüşmUşlerdir. Bu görilf;'· 
me, bir ıaat devam etmiştir. 

Londra, 26 (A.A.) - İnglllz dip. 
lomalik mahfellerinde söylendlğ~ne 

Yafada 
infilak 

Yafa, 26 (A.A.) - Bu sabah Ya-
fa'da çarşıya bir bomba atılmış ve 
bu infilAk neticesinde 30 arab ölmüş 
60 kişi de yaralanmıştır. 

Yafa, 26 (A.A.) - Bu sabah Yafa. 
pazarında yapılmış olan suikast, şe. 
hirdc ve civarında bir takım hadise-
lere sebebiyet vermekte berdevam • 
dır. 

Kudüs. 26 (A.A.) - Mıntaka ko. 
misferl Moftat'ın katıl üzerine 1ngi-
liz makamları, Cenln'de, şehri bUtiln 
şUpheli kimselerden temizlemek 
üzere tedbirler nlmağa mecbur ol
muştur. Halk, başka taraflara nak
ledilmektedir. Tethişçilere karşı 

sempati besllyen unsurlara ait bir 
çok evler yıkılmıştır. Şehre duhul 
memnudur. 

Yafa, 26 (A.A.) - Bu sabahki su-
lkast, şehirde bilyilk bir heyecan u
yandırın ıştır. Umumt grev ııa.n edil· 
miştir. Bir çok tezahUrler olmuş ve 
İngiliz • Filistin Bankasının Yafa 
şubesi önUndekl tezahlir esnasında 1 
halk bankaya ateş vermiştir. İngiliz 
askerleri zamanında yetişerek ban ·I 
kayı ön tarafı yanmış bir vaziyette 
kurtarmıştır. 1nglliz bankasının di
rektörUnUn otomobiline hUcum edil-
mlş ve otomobil parçalanmıştır. Bil· 
tün bankalar knpalrdır. Sokaklar. 
asker işgali altındadır. 

TAYFUR KÖKMEN HATAYDA 
Antakya. 26 (A.A.) -Tayfur Kök. 

men dün sabah Hataya gelmiş ve Pa· 
yastan itibaren güzergah üstünde bu. 
lunan bütün halkın samimt tezahüratı 
arasında Antakyaya muvasalat etmiş 
tir. Öğleden sonra Halk partisine gL 
dilmiş ve bfüıhara Fransız hilklimet 
mümessili ziyaret edilmi§tir. Hemen 
akabinde bu ziyaret Fransız milmes· 
sili tarafından iade olunmuştur. 

Hatay halkı ve Halk partisi Tayf ur 
Kökmene çok samimi ve candan hüs. 
nükabul yapmıştır. Albay Kole ile te. 
mas, çok güzel bir hava içinde cere
yan etmiştir. 

YUGOSLAVYA HARBİYE VE 
BAHRİYE NAZIRLICI 

Belgrad. 26 (A.A.) - Umumi erkL 
nı harbiye reisi _general Milan Mariç, 
general Biuhomir Mariçin yerine har. 
biye ve bahriye nazırlıklarına tayin 
edilmiştir. 

Mebuslardan B. Nikola Kabalin, B. 
~ilan Verbasiçin yerine ticaret na.
mlığına tayin edilmiştir. .., 

Split belediye reisi Mirkobuiç, Niye 
koslav Miletiçin yerine beden terbiye 
nazırlığına tayin edilmiştir. 

göre, B. Gvatkin'in Prağ hilkümetiy
le Sildetler arasındaki görüşmeler 

hakkındaki raporu herhangi bir an. 
laşmanın tamamlyle imkAnsız bulun 
duğu neticesine varmamaktadır. Her 
iki taraf da hüsnüniyet gösterirse, 
anlaşma imkft.nı dalma mevcuttur. 

:F'akat İngiliz diplomatik mahfel
lerinln fikrince vaziyeti endişe veri· 
el bir mahiyette gösteren keyfiyet, 
mevcudiyetlerine rağmen, mesele • 
nln teknik gUçlUkleri değildir. Asıl 
mesele şudur ki, Alman gazeteleri -
nln şiddetli neşriyatta bulunmaları 

en ufak hA.dlselerin izam edilmekte 
olması, Alman askert hazırlıkları 

hakkındaki haberlerin tevali etmek
te bulunması ve nihayet Henlayn 
delegeleriyle nazı zimamdarları ara
sında dalmt temas bulunması, yapıl· 
makta olan mUzakerelerln serbest 
mahiyette mUzakereler olduğu hissi· 
nt vermemektedir. 

tngillz zimamdarlarınca, yeni bir 
kat't angajman almak mevzuubah;s 
değildir. Yalnız o suretle hareket 
edilecektir ki, Almanya, eğer Çe • 
koslovakyaya karşı bir müdahale 
vaki olursa gerek İngiltere tarafın. 

muamele vergisi maktuiyete bağlana· 
gibi tenzllen tcsbit edilmiştir: cak olan sınai müesseseler hakkında d) Müessesenin bir sene içinde re!-

GAZ Maliye Vekaleti alakadar dairelere mt dairelere veya hususi müesseseJe. Çift 
BilyUk teneke 

tek 
bönderdiği uzun bir izahname §Öyle re kar§ı taahhüt ve teslim ettiği mal· KUçilk teneke 
demektedir: Iarın ve satı§ bedelinin miktarı, 

Ankara 
İstanbul 

Samsun 
Mersin 
tzmlr 

Çift 

Kuruş 

610 
500 
525 

1520 
510 
BENZ~ 

BUyilk teneke 
Kuruş 

650 
5i0 
580 
570 
570 

Kuruş 

94 
79 
82 
82 

Dök Um 
Kg. 
Kuruş 

17,70 
15,20 
-,-
-,-

15,20 
Diğer yerlerde azamt satış fiyatla. 

rı İstanbul ve tzmlr depo. fiyatlarına 
nakllye ve mahaııt resimler ve lis
tesi vekAlete mevdu yerlerde eatıcı 

komisyonları ilbe edilerek tayin ve 
tesbit olunur. 

f .;;tnnbul ve İzmir depo fiyatları: 
Benzin: BUyUk teneke çifti 511,75, 

ufak teneke beheri 74 kuruş. Petrol: 
BUyUk teneke çifti 468,42 kuruştur. 

Muamele vergisi kanununun bazı e) Müessesenin emsali ile muka -
hükümlerini deği§tiren ve bu kanuna. yesesi. 
bazı hükümler ekli yen kanunun ikin. f) Müessesenin bir senelik elektrik 
ci maddesi ile muharrik kuvveti beş sarfiyatının kiJovat sa.atinin imal et. 
beygire ve çalıştırdığı işçi sayısı gün. tiği eşyadan muayyen bir miktar vü· 
de en çok ona kadar olan sınai miles· cude getirmek için sarfi muktazi elek
seselerden ikinci maddenin S fıkrası trik kilovat saatine nisbeti suretile 
haricinde kalanları bir yılda yaptık. senelik mamulat miktarının tayini ka. 
larına toptan yıllık vergiye bağlama. bil olduğu hallerde bu malumat. 
hususunda Maliye Vekaletine salahi. g) Müessesenin i~gal ettiği yerlerin 
yet verilmi§ olduğu umumi tebligatta gayri safi iradı veya kirası. 
bildirilmiştir. h) Müesseseden mal satm alan ve· 

Yapılan tetkikat neticesinde toptan ya mUesseseye mal satan ticarethane. 
yıllık vergiye bağlanmaları muvafık lerin kayıtlarına bakılmış ise bu ka. 
görülen sınai müesseseler iptidai mad yıtlardan öğrenilen malfunat toplu, i• 
deler tenzilat cetvelindeld tasnü dai- maHit vticude getirmedikleri yaptırı-
resinde aşağıda gösterilmiştir: lan tetkik neticesinde anla§ılmış olan 

Toprak sanayiinden: bazı sanat nevileri aşağıda gösteril . 
Blok veya tomruk halindeki mermer miştir: 

den levha ve saire vticude getiren mU. Madeni eşya sanayiinden: 
esseseler, mermer levha vesair mamu. Sıcak demirciler, soğuk demirciler, 

dan, gerek Fransa tarafından tehll- ---------------

latı tekrar işlemek suretile mamulat tornacılar, tesviyeciler, makine dök· 
vticude getiren müsseselr, mozayık ya mecileri, kazancılar, borucular, elek. 
pan, çini yapan, bazı cins topraklan trik ve oksijen kaynakçıları, bileyici. 
toz haline koyan, alçı yapan, künk ya· ler, 
pan. kiremit yapan müesseseler. Tahta sanayiinden: 

kelere maruz bulunacağından emin 
olacaktır. 

Başvekil 
(Üsta tarafı 1 incide) 

Bu sabah, Başbakan manevra saha. 
sına gitmiş ve pek muvaffakıyetle de. 
vam eden manevra safhalarını takip 
etmiştir. 

Öğleden sonra şehir içinde muhtelif 
ziyaret ve tetkiklerde bulunmuş ve 
akşam ordu tarafından verilen ziya· 
fette hazır bulunmuştur. 

Başvekil, Milli Müdafaa Vekili ile 
beraber yarın 11 trenile Ankara üze. 
rinden İstanbula avdet edeceklerdir. 
Elazığda pek eskidenberi kalmış o. 

lan hastane yerine 200 yataklı yeni 
bir hastane yapılmasına karar veril· 
miştir. Başbakan kendisi, trahom ile 
mücadele edecek bir hastane için 50 
bin lira vadetmiştir. 

Ulustan: Tunceli manevraları dün 
sabahtan itibaren baılamış bulunmak. 
tadır. 

Mavi ve kırmızı ordular vazifelerini 
bihakkin kavranuı ve manevranın ilk 
günü iki taraf da parlak neticeler al. 
mışlardır. Bu büyük askeri harekatı 

orgeneral Kazım Orbay idare etmek -
tcdir. 

Manevralar çok heyecanlı sahneler 
göstermektedir. iki taraf askerimizin 
neticeyi lehlerine çevirmeJ• için canla 
başla çalıştıkları görülüyor. Şu küçük 
hadise bunu ne güzel gösteriyor: 

Keşif ve muharebe vazifesi alan sü. 
vari kuvvetleri müteaddit kollar ha. 
linde Murat nehrile Hazer gölü ara.. 
sından ilerliyorlardı. Motörize tabur 
da birkaç dakika içinde kamyonlarla 
ilerideki bir köprüye hareket ettiril. 
mişti. Kırmızı taraf köprüyü tıkamıya 
çalışıyordu. Fakat bu sırada mavi ta -
raf hiç tereddüt etmeden köprünün 
üst tarafından ıuya daldı ve suyu geç 
ti. Askerlerimizin bu geçişi çok heye 
canlı oldu; bellerine kadar suyun i
çindeydiler. Bu geçiş kırmızı tarafr 
bir emrivaki karşısında bırakmış ve 
onu Elbığ istikametinde çekilmeye 
mecbur etmişti. 

Genel Kurmay Başkanımız Mareşal 
Fevzi Çakmak, ikinci başkanı orgene
ral Asım Gündüz, orgeneral Fahrettin 
Altay, orgeneral izzettin Çalışlar hem 
mavi, hem kırmızı tarafları takip et. 
mektedirler. Baş hakem korgeneral 
Mustafa Muğlalıdır. 

Günün yorucu yürüyüşlerinden son. 
ra bile komutan, subay ve erlerde tam 
bir neşe görülüyor. Halk manevra. 
lan çok yakından takip etmektedir. 

Balkan oyunlarına 
girecek 

Atletlerimiz 
seçildi 

Belgradda yapılacak olan Balkan 
oyunlarına. iştirak edecek atletlerimiz 
seçilmiştir. 

Eylulde başlayacak olan mü.saba • 
kalara şu atletler iştirak edecekler • 
dir: 

100 metre Fikret-Haluk, 200 met. 
re Fikret-Göring, 300 metre Recep-
Melih, 800 metre Recep - Galip, 1500 
metre Recep - Galip, 5000 ve 10000 
metre Recep - Galip. 11 O metre ma. 
nialı Faik - Vasfi, 400 metre mania. 
lI Faik - Cemal, gülle atma Ateş -
Arat, disk Yusuf - Arat, cirit Me • 
lih, uzun atlama Sovyen - Süreyya, 
yUksek atlama Polat - Zerfin. sr.. 
rıkla atlama Muhittin, Uç adım SU.. 
reyya - Yavru, 4 x 400 bayrak takı. 
mı İrfan - Göring - Fikret - Haluk, 
4 x 400 bayrak yarışı Recep - Me· 
lih - Göring - Zare, Balkan bayrak 
yarışı Galip - Göring - Fikret -
HaICık. 

lstanhul muhtelitl 
lzmıre gitti 

İzmir Enternasyonal fuarı münase. 
betile tertip edilen futbol turnuvasına 
iştirak edecek İstanbul takımı, dün 
sabah Trak vapurile İzınire hareket 
etmiştir. Kaiilenin reisi mmtaka. i· 
kinci reisi Muhtardır. 
BULGAR Yl'ZÜCÜLERI GELDİ 

Madeni eşya. sanayi inden: Modelciler. 
Musluk dökmecileri, kantar yapan. Müteferrik sanayiden: 

keser, balta, rende ve bu gibi alatı ya. Sun'i aza amilleri, ajorcular, pikocu 
pan müesseseler, nikelaj ve kromaj. lar bu sanatlarla iştigal eden mUesse· 
cılar, kahve değirmeni ya.pan mües· seler muharrik kuvveti ve işçi sayısı 
seseler, bakır sıvamacılan, toka ve her ne olursa olsun muamele vergisi ke. 
düğme yapan, tapa kapsul, mühür nununun mevzuuna girmemekte olduk 
kapsülü yapan, oyuncak gaz ve ben. tarından bunların ne maktu vergiye 
zin ocağı, tel örgü, klişe, saat, bıçak, bağlanmasına, ne de beyanname usu. 
desterc, çakı yapan müesseseler. llle vergiye tabi tutulmasına mahal 

Tahta sanayiinden: yoktur. 
Marangozlar, doğramacılar, karo • 

seri yapan, bıçakçılar, portatif kar
yola yapan müesseseler, araba tamir. 
cileri, kundura kalıbı, metre, araba 
başlığı, tahta zımpara ayakkabı ök • 
çesi, motör kasnağı, korniş yapan mil· 
esseseler, 

Kimya sanayiinden: 
~vit ve boya imal eden müessese. 

ler, 
Gıda sanayiinden: 
Hardal, karabiber vesair baharat, 

bisküvi, makarna, şehriye, tahen, su. 
cuk, salam, ve benzerlerini, balık kon· 
servisi, pirinç, mercimek vesair hu. 
bubat unu (buğday ve çavdar unu ö. 
ğüten değirmenler hariç), yapan mil· 
esseseler. 

Mensucat sanayiinden: 
Konfeksiyon fotin bağı. fotin şeri. 

di, dantelli, vatka usllıbu paspas. lam. 
ba fitili, keten kordon. tire, eldiven, 
kil. tela, kaytan yapan müesseseler. 

Müteferrik sanayiden: 

' HALEP HIRİSTlYANLARI 
İTALYAN TABt!YET1NE GlRECEJ\ 

Halep, (Hususi) - Halep hıristl· 
yanları İtalyan tabiiyetine girmek 1· 
çln Halepteki İtalyan konsolosluğu· 
na. müracaat etmişlerdir. Konsolos. 
bu meseleyi son Roma seyahatlndt 
halledeceğlnl vaadetm1şt1r. 

Türkiyenin ilim 
meselesi 

(Ül!lt tarafı 1 incide) 

Bu tebliğler murahhaslarımıza ve 
mevzularına olduğu kadar Tilrklye 
devleti namına da takdir, sempati 
ve hlirmet dolu ifadelere ve çok kıy
metli mUtalealara imktm vermiştir, 
Bilhassa Oksfort Unlversltesl Profe· 
sör G. L. Myres, Edimburg tintver .. 
sitesi ProfesörU G. Childe, Profesör 
Burket, Mısır degelesl Dr. Hasan, 
Tilrkiye devletinin beynelmllel il1D'l 

Celtik imalathaneleri, mukavva ku· 
tu, duvar kağıdı, karton kAğıt, kese 
kağıdı, ayna ve kristal tesviyesi. buz. 
lu cam, fırça, kadın çantası. mum. a. 
ğızlık, düğme, bırak. toka, plastik eş
ya. baston ve ~em~iye, tutkal. kola. 

İstanbul festival komitesi tarafın_ ınrmıt kılaptan. gelin teli yapan mü. 
dan davet edilen Bulgar yüzücüleri esseseler toptan yıllık muamele ver . 
dün trenle şehrimi?.e gelmi§lerdir. Bul gisi ancak muharrik kuvveti beş bey
garlar Boğazı yüzerek geçme müsa. gire ve işçisi günde ona kadar olan 
bakasma iştirak edeceklerdir. müesse~eler hakkında tatbik edilebile. 

meselesine bUyUk bir surat ve kes~ 
fetle iştirak ederek. birçok mese· 
lelerin hallini kolaylaştırdığını or· 
taya sUrmUş ve delegelerlmlzden, 
TUrklye devletine ilmin teşekkUrlc· 
rinf götürmelerini - alkışlar ara· 
sında - rica eylemişlerdir. 

KULELİ LİSESİNDE SU SPOR 
LARİBAYRAMI 

ceğinden daha fazla muharrik kuvvet 
ve i~çi kullanan sınai müesseselerin 

Kuleli Askeri lisesinde her sene t.er yukarda yar.ılı iı:ılerle me~gul olanlar 
tip edilen su sporları bayramının dör· 
düncüsü bu gün yapılacaktır. Prog. 
ramda, atlamalar, yüzmeler, yelken 
yarışları, tam teçhizatlı yüzüş ve at. 
lamalar, kurtarmalar vardır. 

DlVRiG!DEN MADEN İHRACATI 
BAŞLADI 

Samsun, 26 (A.A.) - Divrigiden ge. 
len nümunelik demir cevheri, bura. 
dan vapura yükletilerek ihraç edilmi§-
tir. 
Limanımızın iktisadi hareketini art 

tırac.alc olan bu hadise sevinçle k•rtı -
lanmı§tlr. 

bile topfan vcr,,.i usulü ile teklif edil. 
melerine imk~n yoktur. 

Heyetlerce, takdir esasında aşağı· 
daki hususat behemehal araştırılacak 
ve bu malumat kararlarda münderiç 
olacaktır. 

a) Müessesenin ticari defteri mev. 
cut olup olmadığı. varsa geçen seneye 
ait defterde görülen satış be~cli, 

b) 3535 numaralı kanunun neşrini 
takip eden ilk ay içinde ~yanname 
vermi~ i~e bu beyannamede yazılı sıı.. 
tı~ miktarı, 

c) Müeese.01Jenin kullandıiı motörlin ! 
lteye'ir kuvveti. 

Kongre bilylik bir muvaffakıyetle 
biltUn deleg~lerln tam memnuniyeti 
ile bltmlşttr. Gelecek 1942 toplan· 
tısını memleketimizde yapmas;na 
Türkiye devletinin mUsandeslnl dil~ 
mek için Türk delegelerine teklif ve 
ricada bulunulmuştur. Delegasyo
numuz bir taraftan son prehlstor11' 
buluntularından diğer taraftan haf• 
rlyntta çıkan yeni çanak cBmlek par· 
calarından mUrekkep birer ufck kol· 
Iekslyonu kongre esnasrnda teşhir 

etmiştir. 

OSMAl\1'.I BANKASI 1I.ANI 
Osmnnlı B:ınk:mnın Galata, Yenicnml 

,.e Bel ogıu dc\'alri Zafer Bayrnmı mün•· 
sebctiyle 30 Ağustos 1938 sah günü k:ıpnlı 
Jmlunacakhr. 



. , 
Muamele verg: .. 
s~nde muaf~yet 

Birçok maddeleri muamele vergisin 
den muaf tutan mühim bir kararname 
Ylıksek tasdik:en çıkarak neşrolun
ınuştur. 

Bu kararnameye bağlı listede güm. 
.rii1t tarife kanunlarile pozisyonlan ya. 
zıb maddeler: 

İmal, ithal, alım ve satımı veya ih
racı ve yahut bunlardan birisi devlet 
inhisarında bulunan maddeleri imal 
eden fabrikalar, şeker ve glikoz fab • 
tikalan, Türkiye mahsulatını işleyen 
tasirhan::ler, tasir fabrikaları, prina 
fabrikaları, kuru yemişleri ve hubu. 
batı, nebati ve hayvani mahsulatı ka
buk ve çöplerinden, pamuğu çekirde
ğinden ayıran ve temizleyen müesses: 
ler (çeltik, kuş tüyü, suni yün ve sunı 

· k' e ve pamuk imal yerleri harıç, ma ın 

1• · · · 1 t 1·r mu"essesele-a atı zıraıye ıma ve am 
ti maden cevherleri tathir, izabe ve 
t:sfiye fabrikaları; namma ithal edil
nıek ve hiçbir veçhile ahar mahatle~.e 
devredilmemek ve münhasıran bu mu
esseselerin kendi imalatlarında kulla
nılmak ve faturaları İktisat Vekaletin 
ce tasdik olunmak kayıt ve şartlarile, 
ithal sırasında muamele vergisinden is 
tisna edilmiştir.) 

Nevileri yukarda tasrih edilmiş olan 
sınai müesseselerin 2261 sayılı ka
nunun birinci maddesinin B fıkrasile 
ikinci maddesi mucibince 2/153 sayı -
lt kararname ile buna ek kararnameler 
ahkamına tevfikan 1.6.1938 tarihinden 

. 'h" kadar bu kararın meriyetı tarı ıne . 
getirdikleri maddeleri 937 mali y~lı ı
çinde ayni hükümlere tevfikan ıth~l 

. . fında işlenmı-
edı p de mezkur sene zar • 
yerck usulü dairesinde 1938 malı 
yıl na devrettikleri maddelerden bu 

• . d ·1eri yazılı olan kar:ıra baglı lıste e nevı 
lar da ithal dolayısile muamele ver • 
gisinden muaf tutulmuştur. 

BU KARARNAME lLE MUAFİ
YETTEN tSTiFADE EDEN 

MADDELER 
· kl' malt bira Fehmi hayvanı, ren 1 ' • 

~ h blon karborafın, mayası, çamyagı. u • . 
h d . • demir rubuk, demır lev • am emır, " . ı· 

.., . . be koku mayı vaıe ın ha ve şerıt, ıza • 
( . . yağı) kibritiyeti hadit, ultra -

_, __ 
.. makamlığı ve B. ş. Müd ürlilğUnden: Caddebostanı plajı sahibi 

Kadıkoy kay . lajda ki belediye tenbih ve yasaklarına mu· 
S 1 ğlu Samı Fırancınm P . 

a anıon ° . d 1 H-7-938 tarihinde plajın 3 gün müddetle seddıne 
hatif hareketınden okayı d l5-8-38 tarihinde Kadıköy sulh ceza hakim.. 
karar verilmiş ve bu arar a 
r Wo tasdik edilmiştir, -938 
ıgınce 1•. 27 8-938 cumartesi günü sabahından 29-8 pa. 
Binaenaleyh P aJın - w ·ı· ı (5898) 

. kadar cezaen kapalı kalacagı ı an o unur. 
zartesı akşamına 

TAILiilllli.ILiillLEB 
KAı::l$1 

CILiill SiiPEA 

Türk 
BüYüK 

Hava Kur~mu 
Pi YAN G USU 

Beşinci keşJde: 11 EYLÜL 938 dedir. 

Büyük i~ramiye 50.000 liradır 

'1-KURUN - 27 J\CUSTOS 1938 

inhisarlar U .. Müdürlüğünden: 
1 - idaremizin Şemsipaşa bakmı ve işleme evi çocuk yuvası ve dispan· 

seri için şartnamesine eski listede müfredatı yazılı 20 kalemde 119 parşa eş. 
ya açık eksiltme usul ile yaptırılacaktır. 
il-Heyeti umu.miyesinin muhammen bedeli 2215 lira ve muvakkat teminatı 

166.12 liradır. 
m - Eksiltme 7-9-938 tarihine rastlıyan çarşamba günU saat 10 da 

Kaba taşta levazrm ve ınubayaat şube sindeki alım komisyonunda yapılacak· 
tır. 

IV - Şartname ve resimler para.sız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 7.5 gü. 
venme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri ua.n olunur. (5718) 

I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 6 adet tulumba açık eksiltme. 
ye konmll.§tur. 

II - Muhammen 1'edeli beheri 16 O lira hesabile 960 lira ve muvakkat 
teminatı 70 liradır. 

m - Eksiltme 2-9-938 tarihin e ra.stlıyan cuma günü saat 11 de Ka. 
bataşta levazım ve mubayaat subesin deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen gün ve saatte yilzde 7.5 gü. 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(5533) 

Cinai Miktarı Muhammen be. 
Beheri Tutan Muvakkat Eksiltme. 

teminatı nin aaati 
Lira K.S. L. Kr. Lira K. 

Sigara makine kolası 15.000 kilo -20.70 3105.- 232.87 10.30 
Sigara paket kolası 13.550 kilo - 20.70 2804.85 210.36 11.-

1 - Şartnameleri mucibince satı n alınacak yukarda yazılı 15000 kilo 
sigara makine ve 13.550 kilo sigara pa. ket kolası ayn ayrı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Il' - Muhammen bedellerile muv a.kkat teminatları hizalarında göste. 
rllmiştir. 

m - Eksiltme 5-9-938 tarihine rastliya.n pazartesi günU hizalarm 
gösterilen ~aatlerde Kabataşta levazım ve miibayaat şubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen şubeden almabili 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yüzde 7.5 

gUvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (5508) 

Üsküdar depolar gurubuna bağlı Şemsip~a tütUn bakımevi için şartna. 
mesi mucibince yeniden satın almaca k 2 tonluk bir adet yük asansörü 3-
8-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltme. 
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 liradır. 
3 - Eksiltme 3-9-938 tarihine rasthyan cumartesi günü l!aat 11 de 

Kabataşta levazım ve mubayaat şube sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

pır~nç d.. potas amilksantat, 
rnarın ksantat o ' b . ı••••ı••••••••••••!I 
kiyanusu sodyum, su ki'. h'd 0 ·-------------, Havad:::r, konforlu, ucuz, hususi 

' t kostik kar onı 1 
4 - Şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü g~en şubeden alına. 

bilir. 
5 - Asansör Vertheim, Stigler, Schindler, A. T. G. Mühleisen, Gottes. 

cholç, Mihhlis, Beck; Henkel; Mayla uer; Hans; Hann; Klockne veya lndus· 
trie Elecktromachine ve Polonya "Lu is Neubarer Chemnitz: markalı ola_ 
caktır. 

Yeti sodyum, (soda), blan t, 
1 

r , hastahane 
'b . . f tut s· 

sülfit, silikat dö sut, ~- r~_tıy~-~ kar~ Alemdar ıneması Şişli cerrahl kliniği sahibi ve 
ya, kibritiyeti nuhas, sulfur ~ l K t F 1 L M operatörü 

1 b~m. hamızı kibrit, kolorosal, ~ıyoka:- T k Birinci C A F ... ., R Paristen 
1 "B trıkloretı- arzan açıyor ü M 

honilit, phosokreso ., smıf ezun 

6 - İsteklilerin tütün fabrikalar şubesinde verdikleri tekliflerin kabu. 
!ünü mutazammın olarak alacakları vesaik ve yüzde 7.5 gUvenme paralarile 
birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilfi.n olunur. (5869) 

~~ T~vvAR len. operatör ~ 
Umumi, cerrahi, dimağ, sinir ve es -1 - .. I •temurlu;çundan: 

s/(llıfıu: lı ııncıı cra " 11 

S 1• t hnıundıı · ( l)l 
Eıniııvni.nde c ame 'k 1 

·ı halen ı rı-No. da oturın::ıkla ı rnn, 1 
mcl~:ihı meçhul Nubar :ı. 

1. rn:ıhkcmr. 
Nınıet Erol'uıı htanlıul ns ıye .. 

1 
• 

· · ı istihsalı 1 e si .ı üncü lıu'mk clnırcsınc en · ·tıı· 
·~· J? 7 38 tarı ı d.ı[rc•ııi1c lc\" rJıye cttıgı w • • 1 

·tı· e borc,.e 37 ; l 751i No. lu ilfıın mucı ınc 
. ko"duğunuı lul::ırın ~:ıyri menkullerınc J •• t 

. ı· . kntJık ucrl'· h:ıcıın fckkıne ve on ıra a"u " _ . ı 
. . . . ·ı karar uıerıne tının t:ılı~ılınc• clııır vcrı en 

. . · i ıırk::ı~ın.ı larafınız:ı ~onrlcrılen ıcra emr , 
. ,.. 'k tgiihı terke'-"erı len ~rrhlcn mezkur ı ame , 

1 tiğıııizi Ye yeni ikamctgiıhınız da meçh 
. ı·~· k arile me1· olduğııııdan merci hrıkım ıgı ar .• 

k • . . . u· ,. mu··ctdetle ılanc:ı ur ıcra crnrının ır n. ı 
. b T tn lcbliği11e k:ır:ır verilmekle ış u 1 nnın '·ı 

.,_ . . ·ı bı"r ay znrfınd,ı :rı.. ncşrınd,.n ılı ıarcn . 
hükıııii ''apnııııuz oksi takdirde icra ve ıf1-ltıs kan~nun 30 uncu maddesinde yazı 1 

hiikürnl<"riıı trılf,:lı olıınnra~ı iht:ır olıın~r. 
(2656.:>) 

20 

12,:ıo 
10 
17,50 
16 
J 1,30 

t'lgen Bandırma 

l Ay> alık Bar ın 
GELECEK \'APl'RI.AR . 

Cumhuriyet Karodcnız 

(' Bartın 
Jgcn Mudanya 

su~ fzmir 
fzmlr 
Duınlupınnr 

Mersin 

tş AHA ron tetik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. 
J<ikiik ı;ocukl<ın pcclaı;:ojik usullerle_ i.t~, dın, doğum mütehassısı. Sanat Okulları Mezunlarına 

lstenbul telefon MUdUrlUğilnden mcktehc hn11rlayıın, ayni 1,a~anda_ lngı~ız.., Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 
re öğrclıncn trnütıcli hir mıırrbbıye aık- tor hastalarına yüzde 30 tenzilat. 
Ier nezdinde iş :ıı·nnıakt~d_ır. 

117 
JI Şişli mevdanı No. 201, Telef:35.261 

ADHES: Panırnllı Crclı<lıye numar.... • 
da D:ıyıın :\lürebbiye... ~ •••••••••••mi 

ldaremiz santrallar servisine fen memuru ve makinist alınacaktır. Sanat 
okulu elektrik kısmı mezunu olanları n vesikaları ile zat işlerine müracaat· 

3 

" m ... 
t\) ... 
o .., 
c 

CC< 
c: 
..... 
m .. -· :1 .. -· 

ları. (5844 > MüDDRlYET 

.._ JiURUl<iun k.Jtap şeklinde roman lelrlksaı -

52 
-
neticesinde nihayet istediğini elde etti. Bir merdi-

ven bulmuştu. 
Şimdi karşılaştığı mUşkUldt, bu merdiYeni 

ambara kadar gürlil tUsüzce götilrmektl. 
Komiser Consun yardımiyle bu işi de becerdi. 

Az sonra, ambarın tekrar yanma gelmişlerdi. Bu 

sefer, ellerinde bir de uzun merdiven bulunuyor· 

du. 
Büyük bir itina ile merdiveni kaldırdılar. Bi-

nanın pencereden tarafa olan kaplamasına, sessiz
ce dayadılar. )lerdlven, pencerenin birkaç parmak 
altına kadar irişiyordu. 

Müfettiş Bad, alnındaki terleri elinin tersiyle 
silerek merdivene çıkmağa koyuldu. 

Komiser Cons, alt taraftan merdivenin kay
nı~masma dikkat ediyor, iki alt bacağına sıkı sr~ 

kıya yapışmış duruyordu. . 
o sırada, ambardan herhangı birisi çıkacak 

olursa, ilk ağızda onları o vaziyette göreceğine 

~iiphe yoktu. Fakat ne çare ... !şln burasına ka
dar geİdikten sonra, bu tehlikeyi göze almak ıa.-

zımdı ... 
Semiz bir örümcek gibi basamaktan basama-

ğa tırmanan müfettiş, gittıkce pencereye yaklaşı-

yordu. 
Derken komiser Cons onun kafasmı pencere-

dP.n alcseden ışığın tam ortasında gördü. Demek 

f.'EYTANTN KUKLALAR\. ----- 49 

ceğim ... Fakat sen şimdilik sızlanma... Rahatın · 
dilşUnmeyip lşfne bak. Ben şu ambarın içine bak 
mak istiyorum. Her ne pahasma olursa olsun bu 
nu yapacağım. Haydi bakalım. 

Komiser Cons lçinl çekerek: 
- Nereye? diye sordu. 

Müfettiş Bad, sabrı tükenmiş bir halde: 
- Kanarya adalarına ... diye cevap verdi. Ne

reye gideceğiz yahu ... Şu ambarın içini görmek 
JAzımgeUnce nereye gidersin? 

- Ambarın kendisine ... Orası malum . 
- Ey? .. Orası maUlmsa ne diye soruyorsun .. 
- Hayır, benim sorduğum o değ-il .. Oraya na 

srl gideceğiz, demek istemiştim. 
- Uc;amay1z değil mi?.. O halde yUrUyerek 

gideceğiz. 

Bunu söyler söylemez, müfettiş Bad, arkada 
şını elinden çekerek çiftliğin gnyrt muntazam 
toprağı üzerinde ambar binasının görilndUğU yere 
doğru llerlemeğe başladı. Komiser Cons, canı sı
kılmış bir vaziyette ve biraz da. kayıtsızca Yilrü
yordu. Müfettiş bunu derhal sezerek ona .döndü: 

- Çok rica ederJm, dedi. Fil gibi yilrilyerek 
nerede olduğumuzu sezdirmeyellm. Biraz da dik. 
kat et, ayağını çarprp bir yere yuvarlanmayasın. 
Geldiğimizi muzıka ile tıAn edecek değiliz. Aman 
yavrum dikkat! 

- nttiıı progr:ı. 
<r.ı .\~u<ıto~d:ııı ilılııırcn zc • .. ' k } ki lrişmlştl. 

tniyJe var)t•le J\lirana Pıılmon•, 'l ıro oe.-s.~ _______ ..:._ ___ ...:_ __________ ____ .__ _______ ...._ ___________ _.__~_....-=:::.:!:..=:..:.:..;...:..::.::....;.;....;...:.:c...;;...~~..._----, .. _ .. \ -"' --.S-• rA\ınl'ıf 

Ambara yaklaşryor1ardı. Uzaktan gördükleri 
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VENU KOL NYAS 
ClğeırDer"D za~oiF v e sln ü ırDerı bozuk cDanDaıra ın kal lb> l ne feıra!J=iıUol!< vcerDır ve G ~ınıll\ln · 
açar. ADA Çam Daır oına n natniF v e sıh hü kckuO~ırı v EN ÜS Çaım K<e>Doınyasoınd 
m e v cuttur 

Deposu ~ NUREDDi EVLiVAZADE nsta nbu D 

• m-:::e.:::::::::::::::::::::;--,::x::::::::-.::::: ::.-::-.:m:ı:u:::n:m::::::::rm::::::::r.:::::m:n ~ 

Alman Lisesi ve Ticaret Okulu (Tesisi 1882> ii 
llk - Orta - Lise ve Ticaret sınıfları Leyli - yarım leyli - :Nehari 14 eyllılde tedrisata başlıyacaktır. 51 

Kayıt için her gün 9 dan 12 ye kadar okula müracaat olunabilir. Faz la tafsilat almak istiyenlere prospec. ff 

C. ZıRAAT BANKASJ 

tüs gönderilir. il 
Adres: İstanbul, Galata, Kart<;ı nar sokağı No. 2 E 

•m.:1:111mmanmı:nına=n::m:r=mı:=::::•:ı•::::-.. -............. ..... =--.. Telefon:42095 181_ _ 111 ii 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 
W±MZl!llllIIUWWWW•UW&:RAWWW ........ . ..................... ::::::r...::1:::.- ••• ::::. ............ ...... ..... ı.. • ...... ..._._ Zirni ,.c ticari her nevi bnnka muameleleri 

Em Ulk ve Eytam Hun'1ası 

lstanhu l şuhesind ~n: 

Mütekait, dul ve yetim 
maaş~arı hakkında: 

1 - Birinci kanun. ikincikfınun, şu bat J 9:;8 Ü<; aylıklarının iskontosuna 
oyliilün birinci günü başlanacaktır. 

2 - İlk iki gün harp malullerine tahsis edilmiştir. Bu günlerde müracaat 
eden malullerin iskonto muameleleri ayni günde yapılır. Eyliilün üçünden i. 
tibaren maluller de umumi sıraya girerler. 

İLAN 

Ray lsm:ıil Reşat Ergener, adresi Gal::ı 
ta 13osfor han !\o. 12 - 14 - 16, cinsi kam
yon ş:ısısi, ıııurk:ısı Dcsoto, modeli l 938, 
şasi No. 8132il 1, nıolür No. T. 41 • 3139!!, 
borç miktarı 1800 lir:ı, noter adresi Be.r·oj::
hı, birinci nıuk:ınlcııin t:ırilıi 24/ 8/1!138 
nuın:ırası 126:>0, Day Hayri oğlu lbrahim, 
adresi Uzunköprü Halise Hatun mahallesi 
,'\o. 22, C'iıısi kamyon şasisi, markası De
solo, modeli 1938. şasi No. 8432710, ıno
liir :;\o. T. 41 _ 314111, horç miktarı li50 
lira. noter :ıılresi Beyoğlu birinci, muka
velenin tarihi 24 . 8 _ 1938, numarası 121i53 

~ - Cüzdanlarını bankaya vererek numara, fiş alanlara ancak bu fişler 

üzerinde gösterilen gün ve saatlerde tediyat yapılacağından bu tarihlerin 
değiştirilmesi için vaki olacak mürac aatler kabul edilroiyecektir. 

4 - Malmüdürlüklerinde vizelerin i yaptırmadan muamele sahiplerinin 
bankamıza cüzdanlarını getirmemeleri rica olunur. 

Yukarda yazılı müfredatlı izahat muci
bince şirkcliıııi:r. tarafından satıl:ın ve ~e
rıeılt•ıı olan lıorı;Jarı ödeninreye knılar 

rnülkiyl'lı ıııuh:ıf:ıza kaydı şartiylc !\alıl

nw; bulunduğu ,.e mezkur otomobil Ye kanı 
yonların şah'it salis tarafından alınac<ı~ı 

zaman şirketimizin rıza ve muvaraknlinin 
i-.tilıs:ıli lii7.ııııgelcliği bermucibi k:ınun il{ın 

Para birıktirenlere28,800ııra ikramiye verecek 

5 - Maaş sahiplerinin soy adlı olarak tebdil edilen mühürlerinden maada 
noterden musaddak eski mühürlerini de bera!:ıer getirmeleri sayın müşterile. 
r imize ilan olunur. (5840) 

olunur. 
htanbul EGE PETROL ŞiRKETi 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
ım az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllec.ek kur'a ile aşağıdaki 
plha göre ikramiye dağıtılacaktır: 

/.çfanl•ıtl 5 inci icra Memurlujjıından: 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

De'vtet Demıryolla7ı v~ Limonları işl~i.'71e · 
.. ~ Umum ·idaresi ilanları . 

' . ' 

4 

4 

40 
100 
120 
160 

500 

" 
250 

.. 100 
,, 50 .. 40 

" 
20 

,, 2.000 " 
" 

1.000 .. 
" 

4.000 " ,, 5.000 .. 
" 

4.800 .. 
,. 3.200 .. 

Ankara istasyonunda yapılan de:n~r n:arkizin elektrik, saat ve hareket kam. 
panası tes!satrna ait işler kapalı zarf usulil: eksiltmeye çıkarrlmrştır. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli ceman (97 39) liradır. 

Rir borçtan dol:ıy: mahcuz olup satıl

masına k:ır:ır ,·erilen \'C birinci nrlırmarla 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini 
lıulm:ıdıE(ı için ikinci artırmaya bırakılan 
10.; ağaç incir m:ıhsnlf: loptan ve açık :ır
tırm.ı suretiyle 2!l • 8 • 938 ~iinii saat tu 
d:ı Elyerneule }fayuzlu bostanda satılacak
tır. ;\Jınak isleyenlerin anılan m:ıhnlclc gös 
terilen saatle Jıımr bulunm::ıları il:in olu
nur. C!6558) 

D1UKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde üO liradan aşn~ 
ğı <1ü!;-miycnlcrc ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasjyJc ,·eril~ 

ı·ektlr. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demir Yolları An. 
kara ve Sirkeci veznelerinden parasrz olarak alınabilir. 

3 - Eksiltme 7-9.938 tarihinde çarşamba günü saat 12 d~ Ankarada Devlet 
Demir Yollan yol dairesinde Merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

SATILJK YE KiRALIK 

Ortnköyiin havadar mahallinde Boğaz:.ı, 
Marnıaraya, Köprüye fevk:ıH'ide nezaretli, 
mükemmel çiçeklik, çamlık, meyvnlık, ha. 
yuz, liıme, tenvir edilmiş :.ıkar sulu hnhçe-

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, ı BirinclkA.nun, ı Mart ve ı Ha· 
liran tarihlerinde çekilecektir. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlikte aşağı· 
da yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 11 e kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmif olmaları lazımdır. 

yi hnvi on iki od~ı k&r~r hane mobilyalı, -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun (731 ) liralık muvakkat teminat 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

mobilyasız acele satılık ve kiralıktır. is
teklilerin Ortaköy Palanga sokak 25 nu
marada Hasan Tahsin Gürsoya miiracaat 
ları. 

Sahibi : ASDI US 

C - İsteklinin bizzat elektrik mühendisi olması veya bir elektrik mühen. 
disini istihdam edeceğini t aahhüt etmesi. (5661) devlet demir yollan yol dairesinde merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

Ankara istasyonunda yapılacak alttan geçit köprüsü inşaatı kapalı zarf u. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile birlikte aşa. 

ğıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tev. 
sulile eksiltmeye çıkarılmıştır. • di etmiş olmaları lazımdır. I 

1 - Bu işin keşif bedeli cem'an 220.000 liradır. A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 12.250 liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı devlet demir yolları An. 

kara, Hayıdarpaşa, Sirkeci veznelerinden 11 lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 22.9-938 tarihinde perşembe günü saat 15 de Ankarada 

C - Bu işe mahsus Nafia Vekaletinden müsaddak ehliyet vesikası. 
(3212) (5660) 

6 0 ŞEYTA~"T~ KUIHıATıARI 

ışık, ambar blnasmın üst yanındaki dört köşe pen
cereden bir projektör gibi fışkırmasma rağmen, 

binanın diğer tarafları, zifiri karanlık içindeydi. 
Tahtaların aralarından olsun bir tek ışık sız 

mayordu. 
Müfettiş Bad ambarın kaplamasına yaklaş

tığı zaman durdu ve potin maskaratası gibi çene· 
ıln l bir kere daha düşiince ile kaşıdı. 

Görünüşe bakılırsa, bütiln bu zahmetlere bo
şuna katlanmış oluyordu. Yukardaki pencereden 
başka, bu binaya girilecek hiç bir yer görülmüyor
du. Pencereye ise ancak bir mendivenle çıkılabi
lirdi. 

Müfettiş Bad kulağını duvara dayıyarak içe
r iyi dinledi. Bir takım uğultular halinde sesler ge. 
llfordu. Fakat işte bu kadar. Daha başka bir şey 
t emin edilemiyordu. 

lçerde olan biten hakkında, şöyle tahminen 
olsun bir fikir edinıneuin imkAnı yoktu. Bundan 
başka. lıirknç J.:işi birden konuşuyor, sözler aı:;l n. 
aıılaşılamaı lıir lınJrJe hirihirlnc lrnrışıyorclu. 

Şişman milf<>f.tlş kaşlarını çattı. Ambarıu 

tç ln d ft c-euy!\o eı1 *"n lıAdlseyl öğrenmek için elin· 
ft E> n ıre! e.:11 : t. <>mll ıta aııuetrnlşt!. 

JU.J ' • - •, , .-ıtltl Y ~ ı•rı·U!ıeııln keııtliı:;!ne verdi. 
'1 l ı _., ' • • ,,,: ' • •tlt ~ ·ı1 ;,ııtl!n ~strip şeylerin a r · 
~ında t ar h &.l &A ;.' ı: a;, ~· 1ıa~unu biliyordu. 
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Ambarın içerisine nüfuz edilecek olan yega.ne 
ıııcnf~ze baktı. Işıklar ııa.ıa. yanıyordu. 

Bir merdiven IAzımdı. Acaba civarda bir mer· 
ehven bulabilir miydi!? Her halde olacak. Çiftlik 
olsun da bir merdiven bulunmasın ... Buna imkfrn 
'ar mıydı? 

Lakin, bu karanlıkta el yurdamiyle öyle 
rnsıtayı bulmak kolay değildi. 

bir 

Bununla beraber ambarın içi muhakkak gö· 
rülecekti. 

Müfettiş Bad, karşılaştığı müşkülAttan komi
ser Consa bahsetti. Komiser Cons kulağının ardı
nı kaşıyarak: 

- Vazgeçelim, yahu, dedi. Nereye bakacağını 
bilmediğin bu yerde merdiveni nasıl bulabilirsin? 

Müfettiş gene itiraz ediyordu: 
- Bir kere deniyeceğlz, dedi. Buraya kadar 

geldikten sonra asla boş dönemeyiz. 
Bundan sonra ~e komiser Consu kolundan 

çekerek, ortahğr nramağa mecbur etti. 
Gayet dikkatli yürümeğo başladılar. Ilcııı 

kendilerini saklamak, hem de işitilecek herhangi 
blr·ayak sesine karşı tetik bulunmak istiyorlardı. 
Zira gecenin bu saatinde yabancı birisiyle karşıla
şacak olurlarsa, orada niçin bulunduklarının se· 
beblni kolayca izah edemezlerdi. lzah etmek de iş
Jeı1ne gelmezdi. 
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Neşriyat Müdürü Refik A. Se'\"en gili 

/st.ml>ul Asliye 4 üncü llııkıık Mah 
mesinclerı: 

Hnsilı kızı Sadiye tarafın elan S:ıma 
Çınnr cnudesi Tütüncü sokak 5 N'o. lu 
de olurmuş iken halen ikamclgôh1 meç 
Hüseyin ı\rni aleyhine 1338 senesi h 
rnn ayında Ye şuhud huzurunda nkitl 
icra edildiğini 'c 1341 senesi kfinunue" 
:n-ındn Hikmet Kafi arlında bir çocuk! 
<lüny:ıya gcldif(ini Ye hu sırada müdd 
aleyh gerek e'lenmc aklini Ye gerekse 
cıı'ğunu sicilli nüfusa tescil eıtirmeksil 
sekiz sene evvel semti meçhule firar e!J 
diğiııılcn hahisıde aklin tec;c;li Ye çocuPı' 
sicilli niifusn kaydi hakkında açılan 
vada: nıüclıleaaleyhin yazılı adresine S 
derilen arzıh:ıl sureti YC daYeliye arkasl 
mübaşiri tarafından ,·erilen meşruhat 
mezkur adrc5tc Hüseyin Avni namııı 

kimse olm:ıılıi(ı ,.c bilen tanıy:ın bulun 
dığı anlaşıldığından rlava arzıhalinin 
davetiyenin i!ancn tebliğine Ye tahkikli 
20 _ 9 - 938 salı günü saat 14 de hıra 
m:ısın:ı knrar ,·erilmiş olduğundan i 
geçen mü<ldeaaleyh Hiiseyin Avni mı.J 

yen siin Ye saatte mahkemeye gelmed 
Ycyn \'ekil gönderemediği ve kaleme mU 
c:ıall:ı dava arzuhalini tebellüğ edip 
g[in zarfında cevap Yermediği t:ıkdi 
gıy:ıhınıla mulıııkcme:ı e tlenıın 
iliin oluıııır. (2fi:ifi2) 

-lsltınbııl 4 ürırii /r:-a Dairesine/en: 
Bir borcun temini istifası iı;in daİ 

mizın !l:IS / 35n ıımmırnlı closynsiyle rtl 
cm: olııı> p:ırny:ı çen ilmesine karar .; 
len lleynğlu A:rnspaşa Giimiişsuyu cad 
•,i 32 nnnınralı Lamhropulu aparlı 

6 ncı claırcdr: 33 parc;a CY eşyası satıl 
çıJ;nrılınıştır. 1 inci açık artırması 29 • 
938 turihlnc rııstl:ıyan pazartesi saat 9 
10 :ı kıııl:ır takdir edilen kı}·metin fa 
ini lıulın:ıdı~ı takdirde 2 nci artırması 
lnıı 31 • 8 _ 938 tarihine rasllay:ın çar 
b:ı ııiınıı r.~ni ııaatıe Ye ayni yerele yaP 
cağınrlan talipleri maMilindc bulunan 
murumuza müracaatları ilAn olunur. 
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. llaıi~I~k .-KURUN 'ili\ vesi 
Sayı: 135 - Haftahk KURUN itavesı Cumartesi, 27-8-988 

Çiçek ve meyva memleketi 
Deziziiye Girerken ... 

~nadolunun cennet köşele _ 
rindcn biri, ta uzaklardan uza .. 
mp gelen Kars dağlarının Ege .. 
ye bakan eteklerinde yatıyor. 

Burasr, Denizlinin otuı:duğu sa.. 
hadır. 

Karcı dağlarının Egeye sarkan 
yamaçlarında, yayla mıntaka • 
larda göremediğimiz hususiyet -
ter var. Mutedil bir iklimin ılık 
havası içinde bu hususiyetlerin 
hepsine birden sahip olan Deniz 
liye, ''Gonc:ıali., den ayrılan hat 
b.n gelinirken, insanda, bam
başk.a bir ileme dalıyormuş zan 
nını uyandıran hisler doğuyor. 

Hattın iki yanı bir "ağaç 
unimanı,, halindedir. Tren, bu 
koyu yeşil ağaç diyarından yu.. 
karıya, bir saat ilerideki çağla .. 
yanlar beldesine doğru ağır 

ve kesik soluyuşlarla tırman • 
mağa çalışırken insanın içini 
hayat ve tat fışkıran çiçek ko • 
kulan istila ediyor. 

Denizli, çiçek ve meyva mem. 
lc'ketidir. Denizli güzel bir mem 
lekettir. Yaslandığı sırtlardan 

<>Vaya doğru serpilip giden 
bu güzel memleket, Aydın hav. 

zasını ıulayan "Büyük Mende.. 
res., e geçit vermekle de husu.. 
s; bir kıymet tapyor. 

Tabiabiı birçok bakımlardan • 
m~stesna vasıflara malik kıldıiı 
Deni%li, insan elinin yapıcıhğ~ 
dan da faydalanmağa başlamış " 
~. . 

Bu yapıcılık ileri yürütüleceli 
olursa, en güzel bir diyarın, en 
ileri bir memleket haline eoku "' 
lacağma şüphe edilemez. · 

Denizlinin ne nihayetsiz de.. 
nizleri, ne de müteaddit gölleri , 
ycktur. Fakat Karcı dağlanmıl 

eteklerinden fışkıran berrü 
memba sulan hangi denizi, ban.. 
gi gölü aratır ki!. 

Tabiat buraya en hoş şeyleri 
en cömert bir yürekle Tel°• 

miş. Bunun içindir ki boylu 1>04 
yuna uzanıp yatan bu aibit 
dolu memleketi "ıu, ağaç n 
cölge,, diyan diye anıyorlar. 

Bizde turizmi teşkilitlanchr • 
malı, böyle yerlere turistik laJ.• 
met ve~lidir. ' 

Hulusi GüaQ 

K u R u N 
1 EyDülde güzel iki 

Düşünceleri 
Okuyan Makine 

Andre Mo ruvadan çeviren : 
Hakkı Süha Gezgin 

~JmRUNun iLAVESi 

romana başlıyor 

Sevgide 
Birleştiler ••• 

Yeni Avusturya Ecl'plerioden 
Ma ks Elin sevgi, biı ve qk romanı 

Denizlide çarp caddesi ft Deaiali«ha .
mmm bir Pünüt . . ~ .· \' .\\ı.ı\ • , _..._._... 

~14;~~1:~:~.' ~~~~:~.--~~~~* ~~~~ .. ~ .. ~--~ffi.~-~ ~ -

1 IEVL·C L 
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Gazetenıizde 

beraber çok ·gozeı 

diğer yeniliklerle 
iki ronıanda 

r ınız tarih bulaca 

- 1 -
üşünceieıi Okuyan Makine 

Bugiinkü Fransız edebiyabnm en giizel eserlerini vermİ§ olan Andre Maurois'nm 

yüz binlerce okuyucu elde etmiı bulunan en güzel eseri .• 

Türkçeye çeviren : Hakkı Süha Gezgin 

- 2 -
. -

Biı leşti/er ... Sevgide 
1 -----------
Evvelce gazetemizde tefrika edildiği zaman fevkaladebir merak uyandırmış olan" 

Sevgi uyanınca" romanmınmüellifi Maka El tarafından yazılan bu eserde aalmdaki 

güzellik tamamile muhafaza edilerek dilimize çevrilmiştir. 

Sevgide Birleştiler 
Çok içli bir aşkın hikô.lJesidir 

lf~·~~·~~·=lf,.> ~.*~,-· '.7~ .... ·x+:,· ~"'*· -- . * .. lf· '~ 
~....-:~ ~- · r t ~) - ' ı · ~ - J.. - ,,. 1 ,,, 
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Sağlık bahisleri : 

Deniz, kara, dağ havasından 
hangi hastalar istifade ·eder? 

saf ve faydalarından geçen hafta balı.. 
&etmiştik. Bu gün de hangi hastalara 
faydalı olacağını anlatacağız: 

Deniz havaları: 

Banyoları anlatırken söylediğimiz 

gibi deniz havaları bazı hastalar il7.e. 
rinde çok iyi faydalar temin eder: Me
sela iştihayı arttırarak fazla gıda al. 
mağa yardım eder, hazmi kolaylaştır. 
dığı için hiç bir sebebe bağlı olmıyan 
huimsizlikleri giderir, kanın vücudü 
dolaşma işini hızlaştırdığı gibi oksije. 
nin bol olması ve rüzgarlarla havanın 
sık sık değişmesi ve temizlenmesi ha.. 
sabile kırmızı kan küreciklerini art. 
tırdığı için kanda da iyi tesirleri ya· 
par. Kemik ve etleri kuvvetlendirir. 
Havasının daima değişerek temizlen. 
lendiği ve deniz sporları gibi bir çok 
eğlen~elere meydan açtığı için neşe lL 

yandırır, sinirleri sükunete sevkeder, 
zafiyet ve kansızlığı ortadan kaldırır. 
Şu halde deniz havası kansızlara, ke· 
mik h ,,., .. _ ' ' ·'·· ~ • · ' -

Bir do .. ~v· ~. • ••• , _ .... ..,.yıe teş. 

his konulan hastaların deniz havaları 
nı tercih etmel~ri lazımdır, Deniz ke. 
narında yaşıyanların deniz banyola • 
rından da istifade etmeleri pek tabii· 
dir. Deniz banyoları için de bundan bir 
buçuk ay evvel Kurunun ilavesinde 
yazdığımız yazılara müracaatla ona 
göre hareket edilmesi uygun olur. De. 
niz havalarının b t;yle bir çok faydala. 

rı olmakla beraber deniz kenarında o
turanlar .için de bazı zararları buluna. 
bilir. Bazı sahillerde sivrisinek bulun. 
duğu için sıtma gibi insanlar için çok 
zararlı hastalığın dağılmasına sebep 
olur. Son zamanla rda Sağlık Bakan
lığının kurduğu sıtma mücadele leş. 
kilatı bu mahzurları ortadan kaldır • 
mağa çalışmaktadır. 

Romatizmalılar içın de çok ratıp 
kenarları zararlı olur. Deniz .hava la· 
rmdan vapurlarla uzun ve kısa seya. 
hatlerle de istifade edilebilir. Güzel 
Istanbulumuzda her gün gördüğümüz 
sandal safaları, vapurlarla t enezzüh. 
ler deniz kenarında otunnıyanlarm 
ihtiyacını temin etmekt~dir. Hele 

Florya ve buna benziyen bazı pllij la· 
rımızın bu işi çok iyi görmekte oldu. 
ğunu unutmamalıyız. Gönül ister ki, 
bu cevelanı biraz daha genişleterek 
Boğaz sahillerini de hiç boş kalmamak 
şartilc doldursun c'!a Karadenizden ko. 
pup gelen temiz hava yutulsun. 

Aylarca pis hava yutanlarda da bir 
değişiklik belirs in. 

ıt - Krnr~ "" İf . ~\'ERJ 

Kara ve yüksek yerlerin havası: 

Kara dendiği zaman denizden epey
ce uzak olan yerlerin havasını kastet. 

melidir. Deniz havası kıt olmıyan ka. 
ralara birkaç saatlik mesafe ye kadar 
t esir r"lrbıhr. Ilunu şöyle mukny&c e
debiliriz: 

. \ 

Çamlıca ile Usküdarın havalarında. 
fark vardır. Bu fark Usküdara naza. 
ran biraz yüksek olması ve hava ce. 
reyanlarından istifade edebilmesidir. 
üsküdarın da denize çok yakın olan 
ve hava cereyanına müsait bulunan 

yerleri böyle olabilir. İşte bazı hasta; 
lıklar üzerinde bu noktalan düşünme. 
miz lazım. 800 - 900 gibi yüksek 
yerlerde oturanların vereme daha iyi 
mukavemet ettikleri ve bu yfü.den ve. 
rem vakalanna çok az tesadüf edildi• 
ği görülmektedir. 

Veremlilerin balgamları yüksek yer 
lerde güneş ziyasına maruz bırakıla. 
rak tetkik edildiği zaman verem mile. 
roplarının mahvoldukları görülmüş • 
tür. Bu yerler henüz tüberküloz isti.. 
dadını gösterenlere, toksinlerin tesi • 
rinden ileri .gelen albümin çıkaran has 
talar, sıracalılar, basit şeker hasta • 
lıklılara iyi gelir. Kalp hastalıkhla.. 
ra ve tansiyonu yüksek olanlara da 
iyi gelmez. 

Dağ havası: 

Yükseklikler deniz kenarının sevL 
yesinden itibaren ölçülür. Bunun için 
üç derece tayin edilmiştir: 

1 - 1200 metre yüksekliğe .kadar 
olan denizle dağ arasındaki yerler. 

.2 - 1200 - 1800 metre arasındaki 
orta yükseklik, 

3 - 1800 - 2600 metre arasındaki 
çok yükseklik . 

Bu yerler yüksek yerlerdeki ayni 
§artlara bağlıdır. Yani yüksek yerle
re ait düşüncemizi yazarken yaşaya.. 
bilecek ve ya.~ayamıyacak hastalan 
söylemiştik. Burada da ayni hastalan 
göwnünde bulundurabiliriz. Burada 
düşüneceğimiz bir nokta daha var. ln· 
sanların iklimlerle imtizaç edebilme 
keyfiyeti. 

Bazı kimselerin atıştığı havayı de.. 
ğiştirince sağlık durumlarının bozul. 
duğunu görürüz. Bu hal yeni hava ile 
derhal imtizaç edememelerinden ileri 
gelir. Onun için deniz kenarında yaşa
rnnlarla yüksek yerlerde yaşayanlarm 
sağlık, sosyal, moral durumlarında 

la ayrılık vardır. Yüksek yerlere Çı. 
kanların kademe kademe çıkmaları i. 
cap ettiği gibi yüksekten deniz kena
rına doğru inmek istiyenlerin ayni şe.. 
kilde hareket etmeleri Uizımdır. Sağlık 
durumunun bozulmasına sebep olma. 
mak İ('in iklim bahsinde de çok ilg ili 
olmalı vız. 

Dr. Necaettin ATASAGUN 

Denizlinin tarihi 
Denizlinin eski ai!ı '(Ladik) veya 

(Lazik) tir. Bu kelime türkçede bir 
mana ifade etmez. Bu, eski (Ladikya) 
dan bozma bir kelimedir. 

Ladikya kasabası, bugünkü Denizli • 
nin altı kilometre şimalinde olup eski 
bir örendir. O rada es'lüden uğlam bir 
kale, güzel bir şehir vardı. Bugün iki 
tiyatrosu ve birkaç kemeri "' Ve bir de 
atadyomuadan ve birçok taş yığınlarile 

· bazı kale ve köprü harabelerinden ba~ 
ka bir şey 'örülmüyor. 

Bu şehir., milattan evvel 261 ile 245 
yılları arasında Suriye kralı Antiyo • 
küs tarafından yapıldı ve karısı (La. 
od ise) ye izafeten ( La.c<liceia) denildi. 
Bundan evvel burası küçük bir kasalJ.1 
idi. 

Ladikya, Türkler eline geçtikten son. 
ra (Ladik) veya "Lazik,, adile anılmağa 
başladı. Bu kasabanın suyu şimdiki De. 
nizlinin Başpmar mevkiinden alınıp 
taj künkler içinde götürülüyordu. Bu 
su yolu birçok muharebeler yüzünden 
bozuldu tamir edilemedi. 

Türkler eline geçtikten sonra suyun 
başının bulune!uğu şimdi1ci Denizlinin 
bulunduğu yere nakledildi. Buraya, yüz 
lerce su kaynağının bulunmasından 
(Denizli) denildi. 

Ladikya, eskiden (Lycos) denilen Çü. 
rü~su vadisine bakan bir tepe üzeri. 
ne kurulmuştur. Eurajan eski şark Y"· 
lu geçtiği için milattan evvel ve milat. 
tan sonra ve hatta Bizanslılar zamanın. 
da ehemmiyetli bir kale idi. Bu yilz. 
den Laodi1cya daima zengin ve re
fah içinde yaş:ıyan bir halk ile dolu 
idi. 

Burada, dokumacılık, boyoıcılık sanat. 
lan çok ileri gitmişti. Doktorluk ve ec. 
zacıl .k da ileri gitmiş sanatlardan sayı. 
lıyordu. Laodikya bir takım hatipl -:r , 
ve filozoflar da yetiştirmiştir. Hatip 

(Zenon) ailesi, buranın en mc~hur ve 
nüfuzlu bir aile;;i idi. (Anyoküs) ve 
(Therodas) adındaki filozaflar da bura_ 
da yetiştiler. 

, Laod:kya, ilk defa (M. 1094) tc Türk 
ler eline geçti. ( M. 1098) de Türkler • 
den geri alındı. Türkler, (Alkisyüs Ko. 
fenos) zamanında Çürüksu vadisini bir. 
kaç defa süpürdüler. Bu vadiye yerle. 

§erek Laodikyayı zabt ve tahkim et • 
tiler. Bu sırada buradaki Türk kuman. 
danının adı (Pişara) idi. (M. 1119) d3 
Jan Konen Laodikyayı (Pişara) nın c. 
Jinden aldı. (1142) de Türkler Çürüksu 
•adisini t ekrar işgal ettiler. 

(1144) de imp:ırator (Manoe1 Ko . 
nonos ) Türkleri buradan çıkardı. (M. 
J 148) de Fransa kralı (Luvi) haçlılarla 
buradan geçti ve AntaJyaya gitti. Bura. 
dan geı;erken civar dağlarda TürkJe • 
rin tazyikine m:ıruz kaldı. 

bir idare 

Yirmi seneyi aşkın bir zamandnnbc. 
ri kah orta Anadolu, kah şarkta olmak 
üzere yurdun . .muhtelif kişclcrindc re. 
sen .idare amirliği yapmış olan Ekrem 
Engür, üç senedir Denizli valilL 
ğinde görüyoruz. 

Onun başlıca hususiyeti, hfıdiseleri 
objektif olarak tetkik etmesi, VC'rdiği 
kararlarla aldığı neticelerde oı taya 
yüzde yüz bir isabet çıkarmakta ol. 
masıdır. Ekrem Engür bu mümeyyiz 
vasıfla hakikaten bir kıymettir. 

Onun, sevildiği bir tarafı da müra. 
caatları demokrat bir ruhla karşıhya · 
rak açık dinlemeğe alışmış olması, a. 
çık ve şümullü düşünmesi .\ 'C düşün. 
düğU ile kanaatini açıkça ortaya at · 
masıdır. İdare hayatında memlekete 
nafi b ir uzuv olarak kendis ini tanıt. 
mış ohın cümhuriyet valisini maka • 
mında ziyaret ettim. Bir dostunu gör· ' 
müş gibi memnuniyet gösterd i ve son. 
ra da ilk söz olarak: 

- Ben ve çocuklarım, dedi Kurunun 
kıdemli okuyucularındanız. 1\unın ye. 
.ni adıyla da matbuatımızda mühim ve 
hususi bir mihrap halinde yükselme· 
ği pek iyi bildi. l\fülakatmızı sevdi. 
ğim gazete adına istemenizden ayrıca 
memnuniyet duyduğumu söylemeli. 
yim. 

Bu cemileye karşı t~ekkür ettim ve 
uzattığı ne.f'ıs bir sigarayı yaktıktan 
sonra onunla şöylece konuştuk: 

- Vali ve parti başkanı sıfatile si
ze mc\•du idari ieler meyanında bil. 
hassa iiç mevzu ifaerinde fazlaca te. 
vnkkuf ettiğiniz s(iyleniyor: Köylü, 
cznaf, gençlik. Bu üç mevzu üzerinde· J 

(sonu 10 uncuda) 

(M. 1156) da Terkler Çürüksu vadi. 
sini tekrar işgal ettiler. Bunun üzerine 
imparator Manoel büyük bir ordu Be 
gelip Çürüksu vadisini Türklerden al • 
dı ve Laodikyayı tahkim eyledi. Bundan 
sonra burası birçok defa Türk baskın 
ve istilasına uğradı. 

(M. 1190) yılı, 25 nisanında Haçlılar 
dan Almanya imparatoru Fredrik Bar • 
barüs Laodikyaya geldi. Buradaki hiris. 
tiyanlardan büyük yardımkr görerek 
memnuniyetini izhar eden nutuklar söy. 
ledi. 

(M. 1198) de Selçük Türkleri Men -
dres vadisine hücum ederek bütün bura. 
daki şehirleri zapteylediler. Esirlerine 
çok iyi muamele ettiler. Çürüksu havza • 
sı sonra yine Bizanslılar eline geçti. 
( 1204) te burada Bizanslı ladan ( Ma • 
noel Mavrazion) a~ında birisi kuman
dan olarak bul unu yordu. Bu. impara. 
tor (Teodor Laskaris) e itaat etmeye • 
rek müstakil kaldı. 

(M. 1210) da Konya Selçuki Sultanı 
ikinci Kılıç Aslanın oğlu Gıyasettin 
Keyhüsrev, bütün Çürüksu havzas nı i~
gal etti. Alaşe1'ire kadar ilerl~di. Ora 
da şehit cldu. 

Bunun yerine geçen oğlu İzzettin 
Keykavüs Bizanslılarla sulh yaptı, Men 
dres hudut tayin edildi. Bu suretle (La. 
odikya) Türkler elir:de kaldı ve bir da
ha Bizanslılara geçmedi. 

(1094) yılından (1210~ yılına kadar 
( 116) yıl bu havza Türlcler ile Bizans~ 
lılar arasında mücadele mahalli oldu. 
ğundan, Türk tarihine şanlı muharebe -
ler kaydolunmuştur. 

F. Akçakoca Akçey 

\. 

- !li r sadnl:n ıırrunl:, ~. f!nnrr! 

- Şimdi L'al.Jim yok, orla/ık .~ıipıirıi,ı• 
rwıı ; yarın sobalı orlini: ! 

- llıı d a nr .,i? ıl tar"ıiım<llln <folu111 111ü• 
lrt mi ı•errceğim ıi .,lelik '.' 
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lim .. Denizden yüksckligı 350 metre .. 
Ovasında su kaynakları bulunması ha.. 
scbiyle yUz binlerce dekar sulak ara
ziye malik .. Bu itibarla .her türlü ze.r' 
Jyatm yetişmesine müsait bulundu
ğundan çok güzel bir zlrant memle -
keti.. Civarı gibi merkezinde de kuv 
vel muh:ırrike \'ücuda getirebilecek su 
kaynakları bulunmasından birçok sa
nayie sahip olan bu memleket, istih~ 
salatını istihlA.k mıntakaları temin e
decek birçok tüccarların yetişmesine 

hizmet etmiş ve bu suretle memleket
te kendi haline göre iktısadi bir var
lık teessüs eylemiştir. 

Denizlinin iktısadt vaziyetini izah 
edebilmek için evvela. zirai vaziyetine 
ilişmek ve cından sonra sanayi va:tiye. 
tını ve kabiliyetin ianlatmak H'tzım. 

ZlRA! V AZl YETİ 
Vilayet iklim itibariyle üç kıs -

ma ayrılır. Denizli merkezi tam mu
tedil, Sarayköy, Buldan kazaları mu
tedil sıcak; Çal Çivril, Acıpayam ve 
Davas kazaları yayla iklimini göste
rir. Dört mevsim muntazam surette 
lıükmünü icra eder. Mutedil vasatta 
3 7 derece arzı şimalide olup sıcak ik
lim nebatatrndan gayri bilcümle mah
suHl.t ve daimi nebatat ve ehli hayva
nat yetiştirmeğe müsaittir. Kı~ın as
gari olarak derecei hararet anca~r sı· 
fır altında 6 yı bulur. Yazın ise göl
gede 38 - 39 dereceye çıkar. Gece ve 
gündüz derecei hararetleri arasında 

bilhassa yazın fazla miktarda fark ve 
tefevvuk görülür. 

Gerek toprak ve gerek iklim itiba-

Bilhassa Menderes havzasının Denizli 
vilfı.yetine isabet eden kısmı en büyük 
ve en mühim kısmıdır. Şimalde Çölrn· 
1ez, cenupta Honaz dağları arasınua
ki geniş vadi, içinden geçen Menderes 
kollarından Emirsuıtan · ve Likos na• 
mı kadimi ile anılan Çürüksu Mende
resinin suladığı saha 3 milyon küsur 
dekar ekilir araziyi kucaklar. 

Vilflyetimlide yetiştirilen hububat~ 
Arpa, buğday, akdarı, çavdar, mısır4 
plrinç, süpürge darısı, yulaf. 
BAKL1YAT: 

Bakla, böğrlllce, burçak, bezelye, 
fasulya, mercimek, nohut, yer fıstığı. 
DlGER MAHSULLER: 

Pamuk, tütün, sısam, afyon, haşhaş 
(afyon tohumu), anason, kimyonı, 

pancar, çörek otu, fik, patates, soğan, 
sarımsaktır. 

PAMUK: 
Menderes vadisini teşkil eden alivi

yonlu arazi pamuk zer'iyatına fevka
l!de müsaittir. Esasen Menderes hav: 
zası ve ova kısmında pamuk ziraatı 

çok eski olup çiftçilerimiz zer'iyat, ha.. 
sat ve tımarına vakıftırlar. 
TOTON: 

Denizli, Çal ve Davas kazaları g~ 
rek iklim ve gerek arazinin teşekkü .. 
lü itibariyle tütün yetiştirmeğe müsa
ittir. Bu yüzden geçinen pek çok aile 
mevcuttur. VilAyet merkezi ile civar .. 
daki bazı köylerde ve bilhassa "Da• 
vas" da yetiştirilen tütünler çok ne .. 
fistir. Bu seneler mıntakadafaz " 
la miktarda tütün yetiştirilmekte • 

Denizlide-iktiskdi vaziyet 

Bağcıhk, meyvacıhk, sebzecilik; 
tütüncülük ve ipekböcekçiliği 

rlyle muhtelif vaziyetler arzeden mın 
takamız topra~mın mükemmel evsafı 
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haiz oıması, hemen her turlü ziraati 
mümkün .kılmakta ve mütenevvi hubu-

dfr. 
(sonu 13 üncüde)· 

DenW.i Halkevi üyeleri köy tetkiklerinde ve Denizli kö1lüsü çalışıyor. 

Denizlide iktisadi' va·ziyet 
(Üst tarafı 4üncüde) servet membaı olan bağcılığın az za. bahçelerinin yalnız Denizlideki mik-

Yctişen .mahsulfttın istihsal mlkta- manda ihyası için birçok tedblrbirle:r tan 750 hektardı:r. Senevi 6 mllyon 
rı: VilA.yctimizln Denizli, Acıpayam. alınmıştır. Mevcut fidanlıklardan el• kilodan fazla sebze, yetlştlrilmokte-

Davas, Çivril, Sarayköy ve Buldan ka- de edilen çubuklnr, vaki talebin an., dir. Bir kısmının geı ek lktısaden ve 
zaları tam ma.nasiyle feyizli bir ar~zi .. cak bir kısmını temin edebildiğinden gerekse- dayanmak bakımından -nak-
ye malik olduklarından mıntakamız· bu cllıet gözönUnde tutularak ziraat liyata tahammülü olmamasından ma-
da senevi 80 milyon kfJo arpa, 100 dairesince kısa bir zamanda gayeye hallinde pek ucuza sarfedilir. 
milyon kilo buğday, 90 bin kilo akda.. varmak maksadlyle fidanlıkların iki Esas~n mevcut sebze ve meyva bah-
rr, 1 milyon kilo çavdar, 500 bfn kilo misle iblAğı zarurl görülmüştilr. Mm.. çeleri bu yüzden ihmal edilmekte, bu 
kumdarı, 360 ,bin kilo mahlut (melez)' takamız bağlarının bir kısmı Ameri~ fevkaHlde servet membaından hakki-
4 ,5 milyon kilo mısır, 2 milyon kilo ka çubukları ile yeniden ihya edilerek le istifade edilememekte ve zamanın-
plrinç, 40 bln kilo yulaf, 25 bin kilo mahsul almağa ve piyasaya çıkarıla.. da fazla sevkiyat yapılamamasından 
bakla, 20 bin kilo fasulya, 60 bin kilo rak istifade ediJmeğe başlanmıştır~ meyva ve sebı.ıılerln pek çoğu bu se-
böğrülce, 800 bin kilo burçak, 200 bin Viııtyetlmiz dahilinde 10 bin hektara bepten heder olmaktadır. Eğer De-
kilo nohut. 35 in kilo mercimek, 25 yakın bağ vardır. Bunlardan senevt nlzllde sebze ve merva enstitüsü veya 
bin kilo Anason, 300 bin kilo haşhaş 5 milyon kilodan fazla yaş Uzllm ve l lstosyonu açılır ve bir de konserve 
(afyon tohumu), 23 biı kilo afyon, 12 milyQn kiloya yakın kuru Uzilm ietih· fnbrflrn.ST kunıllll'Sa bu cihetler berta-
bin kilo kimyon, 3,5 milyon kilo pa- sal olunmaktadır. Yaş Uzilm olarak ral cdildlği gibi bu sanatın da inkişaf 
muli, 30 bin kilo pancar, 600 bin kilo • diğer viH\.yetlere hemen hemen istih- vo terakkisini mucip olacaktıı'. Ayni 
ııatates, 40 bin kilo sarımsak, 700 bin· sal miktarının yarıdan tazla sevke- ıamanda da sebze ve meyvası bulun-
kilo soğan, 800 bin kilo sisam. 1 dilmektedir. Kuru üzüm sevkiyatı ise mıyan birçok yerlerimizin sebze ve 

Yün ve yapağı, milyon kiloya ya - yaş üzüm sevklyatma nisbetle azdır. meyva ihtiyaçları bu suretle temin e-
km tütün ve 25 bin kilo yer fıstığı is VilAyetimizde uzum nevlJert pek çok· dilmiş olacaktır. Çürümeğe, heder ol-
tihsal edilir. tur. Dört milyon kilo kadar yemeklik'. mağa yüztutan mahsul bu vesile ile 

Bunlardan başka 10 milyon kile 'Ve 2 milyon kiloyu mütecaviz ~arap. kurtarılacak ve bu yUzden birçok 
ıneyva ve 5 milyon kilodan fazla seb lık, pekmezlik ve sirkelik Uzüm yetiş- halk istifade edecek ve mühim bir ser-
ze yetiştirilmektedir. Bunların bir tirUlr. vet membaı elde edilmiş olacaktır. 
kısmı dahilde sarf ve isUhH\.k edilir Meyvacılık - Denizli bir mcyva ve 

İPEK BÖCEKç1L10t: 
ve bir kısmı da diğer viln.yetıere sev- sebze meşheridir. Bilhassa elma, ar-

Denizli merkezinin iklim ve arazisi 
ipek böceği yetiştirilmesine pek elve
rişlidir. Buna rağbet gittikçe ziya
deleşiyor. Nümune fidanlığından şim· 
diye kadar dağıtılan dut fidanı 335 
bindir. İpek böcekçiliğinin fenni bir 
hale ifrağı iyi koza yetiştirilmesi göz· 
önünde tutularak Ziraat Bakanlığın

ca ilimizde bir de ipek böcekçiliği o
kulu açılmıştır. Yetiştirilen koza ve 
istihsal olunan ipek randımanı Bursa 
ipekleri ayarında olup piyasada iyi 

tutulmaktadır. Seneden seneye ko
za istihsalA.tı göze çarpacak derecede 
artmaktadır. Kozacılığın ve ipekçili
ğin ilerlemesi için son zamanlarda 
Denizlide 2 O bin lira sermayeli bir a
nonim şirket teşekkill etmiştir. Şlr· 
ket filatör tesisatı yapmış ve kozalar~ 
dan bükülü, büküsüz ipek imal et· 

kedilir. mut, ayva, kayısı, kiraz, zerdali, viş-
. BAGCILIK, MEYV ACILIK VE ' ne, şeftali, erik, dut, badem, ceviz, 
SEBZECiLiK: kestane, fındık, incir, kızılcık, nar. 

Bağcılık - VilA.yetimlzln mühim muşmula, zeytin ağaçları mevcuttur, 
bir kısmı bağcılığa fevkaH\de mUsait- Vila.yet dahllinde 550 bin kUsur mey-
tir. Bilhassa. Denizli, Çal, Buldan ve va ağacı vardır. ıt ilyon kilo meyva 
Sarayköy kazaları bu hususta çok ile- istihsal edilmekte ve bunun bir kısmı 
ri gitmiştir. Vaktile filoksaradan mali dahilde sarf ve lsttblA.k olunarak bir 
volan bağlar tedricen Amerika çubu
ğu ile ihya edilmiş ve edilmektedir, 
Bundan on, on iki sene evvel biri mer
kez vilAyette, diğeri Çalda olmak ü· 
zere iki Amerika asma fidanlığı tesis 
~lunmuş ve istihsal olunan çubuklar 
köklendirildikten sonra köklü ve kök
süz halka meccanen 2. milyona yakın 
çubuk tevzi edilmiştir. Mühim bir, 

kısmı diğer vilA.yetlere sevkedilmek. 
tedir. vna.yet numune fidanlığında 

yetiştirilen meyva ağacı fidanları, 

bağ çubuklarına olduğu gibi halka 
meccanen verilmektedir. Bu sebepten 
\'illıyetimizin her köşesi meyva ağaç.o 
ları ile bezenmiş bir cebre almakta. 
dır. 

Denizlide kültür 

Sebzecilik - VllAyetimizde sebzeci· 
lik de ehemmiyeti haizdir. İklimin 
müsait olması her nevi sebzenin vak
tinde yetiştirilmesine ve yayla mın

takalarının sebze ihtiyacatının temi
nine mUsait bulunmaktadır. Sebze 

meğe başlamıştır. 

(Baı tarafı 6 ıncıda) 
önümüzdeki ders yılında bu sayının 

1500 ze varacağı ve bina bu mevcudu is. 
tiap edemiye<:eği için şimdiden gereken 
tedbirler alınmaktaıdrr. 

Merkezde olduğu gibi, kazalarda ve 
köylerde göze çarpan en güzel binala~ 

nn mektep olduğunu görürsünüz. Bu 
binaların (yüz doksan beşi) cümhuriyet 
devrinde yeniden yapılmıştır. Dershane. 
leri sıhhi ve ders levazmır boldur. 

Bütün vilayette 125 ilkokul var. Bu 
okullaI'da 250 öğretmen, (on beş bin) 
çocuğun tahsil ve terbiyesile meşguL 

dür. 
Bu miktar, bugün belki azdır ve bizi 

tatmin edecek vaziyette değildir. Fakat 
ileride isteklerimizin umduğumuzdan 
fazla tahakkuk edeceğine şüphe etmiyo. 
ruz. 

ı. A. 

Salık 
Seni epey kızdırmış gezi şalvarlık, 

C4'ı uz kll'DllŞ, demişsin: Bu mudur yarlık? •• 
Knıayİşın dokundu, doğrusu, a kız! 
Bir gezi §al varlıkta az mıdır aha? 
Biliyorsun, çobanım, değilim ağa .• 
Çobanın armağanı bir çiğnem sakız. .• 
Demiştim de: Komazlar bana varmanı; 
Demiştin: Değerler mi, gönül, fermanı? 

O zaman istemiştim yemin vermeni, 
Demiştin: Düşünceyle, yaşım on sekiz. .. 
Pek yerinde düzülmüş bir Türk sa vıncaı 
Her yokluğa katlanır insan sevince. 
Yarin iğdeliğe in, inceden ince 
He he .. İnceden ince konuşalım biz.. 

Niyazi BAYRAKTAR 

BASRl~ 

Lugatçe: Sav: Ata sözü. 
Sahk: Haber . . 
Aha: Hayret edat 

He; Evet. 
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ı maga gelen nıibubatm bır satış yeri suretile bunun şelıirfıariCiOOka.ldı • 
ve her yönden tüccar ve zilrraa büyük .rılması vilayetçe IUzum gör.üldü. ls.. 
faydalar temin etmesi düşünccsile De- tasyon altına yeniden modern bir şe-
nizli tüccar ve un fabrikalarının t.e. .kilde teşkilat ve su tesisatı muntazam 
şebbüsleri üzerine 926 y.lında vilayet 60 tan fazla asri imalathane ile bir fab 
merkezinde bir ticaret ve zahire bor. rika yapllmıştır. Bunların senevi is. 
sası açılmış ve seneden seneye inkişaf tihsalat miktan 975 bin kilo işlenmiş 
etmiştir. 1937 yılı on iki aylık satış derıdir. 
miktarı cins üzerine aşağıda gösteril- lmalathane ve fabrikalarda senevi 
miştir: 70 bin işçi çalışmalrtadır. htihsal olu. 
Buğday 12575706 kilo, arpa 328685, nan malların bir kısmı dahilde ve bir 

kilo, darı 177351, sisam. 240476 kilo, lusmı da Aydın, Nazilli, lzmir; Afyon; 
pamuk 200109, pamuk kozası 64040, lsparta; Dinar, Burdur; Konya. Akşe-
yulaf 3750, Bulglir 1309, iç badem hir; Kütahya, Eekieehlr, Ankara, A.. 
6575, kabuklu badem 10140, kabuklu dana; Mersin; Gaziantep, Urfa; ve 
ceviz 2460, yün 1809

1 
yapağı 24823, ha.valisine se'Ykedilmelrtedir. 

ipek kozası 9926, pamuk ~kirdeği Fa.brikalanmızda iatihaal edilen de. 
21360, Burçak 11760, kabuklu pirinç riler emsali diğer fabrikalar mamul&.-
11191, Anason 1385, kumdan 300 kilo tına tercih edilmekte ve 'Türkiyede 
dur. mevcut fabrikalar meyanında. Yedi. 

UNCULUK kuleden sonra ikinciliği t~kil etmek. 
Denizli merkezinde 14 un fabrikası tedir • 

mevcuttur. Bunlardan yalnız 9 tanesi DEM1RC1LtK ve BAK1RC1L1K 
i§lemektedir. Halen faaliyette bulunan Demircilik: Bu sanat elyevm ipti " 
fabrikaların istibsa-1 miktan 14. mil. dai şeklini muhafau etmektedir. De. 
yon 436 bin kilodur. Tam faaliyett.e mircilik memlekette her nevi parmak. 
çalıştıkları takdirde beheri ıoo kilo. lık, milzeyyen demir kapılar demi1pı 
luk senevi 200 bin çuval un istihsali para 'kasaları, mnğaza kapıları, sa.ban, 
kabildir. Denizli unları, evsaf itibarile kazına, balta, zirai alatı .ve fabrikala-
etrafta bUyük rağbet görmektedir. Bu rın her nevi döküm vesair islerini yap. 
fabrikalar buğdayı kazalarımızdan ve maktadır. 
civar vilayetlerinden merkeze gelen Bakırcılık: Bu 41a iptidai şekilde iş. 
mallardan temin ederler. Fabrika. lerunektedir. Bir çok sofra takımı, ib-
lar istihsalitında standardize usulü rik, leğen, yemek tencereleri; kazan 
tatbik edilmekte ve ötcdnberi Deniz. vesaire imal edilmektedir.Bu imalat ta 
li - lzmir şube demiryollan üzerinde. harice sevkedilir. 
ki mıntakalara sevketmektedirler. MUTAFLIK 
Harbı umumiden evvelki senelerde Denizli merkezinin Karcı ve Manas. 

unlarımız Yunanistan, Mısır ve Hica- tır köylerinde hemen umumiyetle köy 
za kadar sevk ve ihraç edilirdi. Harbı halkının ietigal 1etmekte olduğu mu. 
umumi ve istiklal harbi senelerinde taflık sanatı mevcuttur. Bu sanat ta 
bu ihraç ve sevkiyat tamamile dur. 
. muştur. Bu fabrikalarda senevi 30.300 
i§Çi çalışmaktadır. 

D~""BAGAT 

Debağat, memleketmizde unculuk • 
tan daha eski bir tarihe maliktir. Sa
natta Avrupa eanayii kr~ısında maki. 
nelcşmek ihtiyacını hissederek sanat. 
karıar evvela aralarında 190 bin lira 
sermayeli bir kooperatif teşkil etmiş· 
ler, iktıza eden ahit ve edevatı getir. 
terek bir fabrika kurmuşlardır. 

Görülen ihtiyaç ve lüzum üzerine 
k°?peratif, anonim 6irkct haline ifrağ 
edılerek sermaye yükseltilmiş ve en 
80t nra 225 bin Jiraya ibliiğ olunmu§. 
ur. 

Fabrika kösele üzerinde tam teşki
l&tlı bir hale konularak istihsaıatını 
nefaset ve .sağlamlık itibarile ecnebi 
memleketler istihsaline muadil bir de. 
rceye kadar tekamül ettirmiştir. Bil. 
h~a son zamanlarda diğer deriler ü
~r~nde de uğraşılmakta ve bugünkü 
ıhtıy~ göre tekamuı sahası genişle. 
~ektedı:. Bundan başka bir de hususi 
bır fabrıka kurulmu.~tur. Gerek Şemsi 
T~akki Şirketi., fabrikası ve gerek 
dıg~r ~abrika bu sanatın son seneler. 
de ınkışaf ve terakkisine ~mil olmuş· 
tur. 

1935 yılına kadar Debağhane şehir 
dahHinde idi. Umumı sıhhati koruma 
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lıcr ne kadar iptidai şekilde imalatın
da devam etmekte ise de senevi 108 
bin kiloya yakın mal imal eder. Bu i. 
maıat Ankara, İstanbul, Aydın, İzmir 
vilayetlerine sevkedilir. 

Mamulat: Her nevi döşemelik, mer. 
dh·en döşemeliği, at çulları, çuval, ha• 
rar, saman ve yem torbaları, zeytin 
yagı fabrikalarında kullanılan yağ 

süzme torbaları, gübre, kolan, hcğbe, 
paspastır. 

Bu dokumaların mevaddı iptidaiye. 
si keçi kılıdır. Bunlar vili.yetimiz da.. 
hilindeki debağathanelerden temin e
dilir. 

HELVA ve TAH1NC1.L1K 
Vilayetimiz bir ziraat memleketi ol. 

duğu ve arazisi de her türlü zeriyat 
için mfunbit ve mahsuldar bulunduğu 
ciıhetle çok iyi sisam mahsulü yetişir. 
Merkezde mevcut 3 tahin fabrikası ta. 
rafından senevi 80 O bin kilo tahin ve 
yağ imal edilir. Bu imalat dahilde sar
fedildiği gibi yine Ankara .• Kütahya, 
Eskişehir; Konya, Afyon, Akşehr vi. 
la.yet ve kazalarına sevkiyat yapılır. 

Bundan başka vilayet merkezinde 
ve kazalarda halıcılık, saraçlık, terzi. 
lik, kunduracJlık, keçecilik; tuğla ve 
kiremitçilik, çimento plake imalatha.. 
nesi, araba yapıcılığı, gibi daha bir
çok küçük sanatlar mevcut olup 4676 
küçük sanat mağazalan bulunmak • 
tadır. 

Bu sanatlar mahallin ve muhitin ilı .. 
tiyatlarmı temin etmektedir. Bu itibar 
la mahsulatın tenevvüü, fabrikacılık 
hayabnıo inkişafı, yerli, iptidai sa. 
nalların çoğalması Denizli muhitini 
iktısadi bir merkez haline sokmuştur4 

N.B. 

Zeybek oyunları 
Garbi Anadoluda zeybek oyu

nu herkes tarafından ısevileıı 

bir oyur.dur. 
Zeybek oyununıı Anadolu 

baTkırun hepsi sever. Fakat her 
şehir halkı bunu güzel oynaya.. 
maz. En iyi oynayan yerler De.. 
nizli, Aydın, Muğla, lıılaniaa, 

İzmir, Balıkesir, Buna, Burdur, 
lsparta. Afyon Ye Kütahya vi -
layetlerinin. ihata ettiği hana • 
dır. 

Bu Yiliyetler içinde en ,güzel 
oyun Tavaa, Denizli, ödcmiı ve 
Akhisar halkının oynadıldan o. 
yundur. 

Zeybek oyununun çt§idi :-ek 
çok olduğuna göre, mcrakhlan 
d:ı o nisbette çoktur. En merak. 
1ı oyuncular ekseriya (Tek oyu 
nu) tercih ederler. Tek oyun, 
iyi çalışılırsa pek .caziptir. Bir 
de (çiftoyun) vardır ki bunu i
ki kişi karşı karşrya geçerek 
oynar. Fakat zordur. Gayet itL 
na ister. 

Bu sırada çalgr oyun havasını 
bırakır, oyun arasında söylene "' 
cek olan hanyı çalmağa baı "' 
lar. Bunun ·iizerine güzel sesli 
birkaç efe havayı çekerler.. O
yun havası dört mıarah yedilik 
bir mani ile Ud llllBrah on bir. 
lik bir aranameainden ibaret-
tir. 

S-.Jkö7-...... 
Gaaaot•~--

Mlım IM7İl aııi ...... 
Kmp bir 'kcm ı••na? 
Amut. ..... ftt aiaa bnunaı 
Yamk zncla (aeY11a) ça böy\e 
mi wuamq? _ ı(zor imit-)., 

Hava biter bitmez çalgı yine 
oyun bavasma geçer ve oyunc\l 
de ikinci kısım oyununa bal
lar. Yine beş dakika kadaı: 

,oynadıktan sonra meydanda do. 
laşmağa 'ibaılar. 

Denizlide tek ,oyun: - O. 
yuncu meydana geldiği zaman, 
çalgıcıların yanından geçer ve 
itCÇerken hangi oyunu oynaya • 
caksa adını yavaşça çalgıcılara 
söyler. Mesela (Denizli zeybe •• 
ği), (Tavas zeybeği), (Harman 
dalı), yahut (Köşkdereii) der. 

Bu sırada çalgı, ağız havası

nı çalar. Buna ağızla orada bu'• 
kınan efeler ·ve gençler de isti. 
rak ederler: 

"Çllya vardnn tatı ycJk. 
Yüiüğümün ·kaıı ı(?) yôk 
Kartıya bir laz celmiı; 
Bencileyin eti yok. 

Aman, aman tdgrafm tellen 
Kmalıdır o yosmanın ellen . ., 

Çalgıcılar da hemen oyuncu • 
nun istediği oyun havasını çal -
mağa başlarlar. Oyuncu bir müJ 
det meydanda .ağır ağır dolaşır, 
kendisini çalgının havasına ha -

Bundan sonra oyuncu üçüncü 
kısım oyununa başlar. Bunu da 
oynadıktan sonra yerine doğru 

meydandan ayrılır. 

.. ~~~ _.... _, - ......... --=-~ 

2:1rlar ·ve eonra oyuna başlar • 
Beş dalı:ika kadar oynadıktan 

sonra oyunu 1]ırakır ve meydan. 
da dolaşmağa başlar. Oyunun 
birinci kısmı bu sucetle bitmi!! 
olur. 

Arkadaşlanndan birinin elin -
den tutarak kaldır.rır. Onu orta -
ya iter .. Oyunlar birbirini böyle
ce takip ettiği için .meydan o. 
yuncusuz kalmaz. 

F.. Akça 

~ 
Çaya vardım taşı fOk 

Yüzüğümün kaiı yok 

·K:arşıya l>ir kız gelmiş 

Bencileyin eşi yok. 

. 

• 
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Gece yarısında,n sonra .. 
Bu saatler bu karanlık ak yaz.ılı taşımdır, 

Bu saatler bir uyanık şu wnklıyan ba.~ımdır. 
Bu saatler birer :hortlak her bat1 ra karşımda, 
Bu saatler ıen hüzünlü bir şarkıdır ağzımda. 
Bu saatler göı.lcrimde facialar titreşir, 
.Bu saatler taşan sükut içerimde deşılır. 

Kulağıma iniltiler bu saatler soku !ur, 
Son )•olcunuu ayak sesi bu saatler duyulur, 
Bu saatler eşikleri yastık yapan kopuklar .. 
Bu saatler rüyasında geçmiş günü sayıklar. 

Nice dertle nice in.tan bu saatlar y..ı.s tutar, 
Bin felaket para için bu saaUar kımıldar,, 
Bu saatler niçin, niçin diye çalar. her saat; 
Bu saatler her kafada ıstıraplar bir kanat. 

.Bu saatler karun kadar zcn'!ın olan uykuda, 
Bu saatler meteliğe limit salan uykuda. 
Bu saatler siyah kaplı bir kitaptır C:nüınde. 
Bu saatler her acıyla başba~ayız gcnlümde. 
Bu saatler gökte Allah yerde r:r ben uyanık, 
Bu saatler bize her ~ey, yalnız bize .ıpaçık. 

ALt KEMAi ... MERAM 

ö - KUHUN un ll.1A'\"ESI 



Denizlide 
kültür 
bayat.ı 

Yurdumuzun hangi köşesi vardır ki 
cahsil ve terbiyenin, bir kelime ile, küL 
türün değerini takdir etmiş olmasın!. 

Gazetelerde "okul, öğretmen!,, diye hay 
kıran dileklere rastlamadığımız gün yok 
gibidir. Bunun için en· fakir ve en ücra 
köyler bile ne fedakarlıklara katlanmı _ 
yorlar ! 

Bu, takdir duygularımızm daha üs • 
tünde, belki gözleri yaşartacak, muka(L 
~es bir ateşin kıvılcımlarıdır. Asil : .ıh. 
larda yanan bu mukaddes ateşi söndür_ 
ınek demiyelim, daha ziyade yakmak ve 
parlatmak için ne kadar· okula, ne ka. 
tar öğretmene ihtiyacımız var! Her kö. 
te bir okul, her kasabaya bir orta o~ul 
lçmak .. 

Bu işin yapıldığı gün, Türkiyede kül 
tür hayatında yeni bir devrimin beşla . 
lJığına daha kuvvetle şahit olacağı1. 

Cümhuriyetin on yılda başarmağı tasar. 
ladığı ve planlaştırdığı eğitmen kursla • 
rı, köy kültürü için atılmış muvaffakıyet 
li ad•mlardır. Bunların yakın bir za. 
tnanda verimlerini göreceğimize inanı -
yor uz. 

KüJ halindeki bu düşünüş meyar.unda 
l:ültür işine ait Denizliye de, müstesna 

'I f\ r · i ~ ı · Vu n 1 1 ,ı\ \' F.R l 

Göz kamaştıran bir yeşillik, ne ta. 
rafa bakganız berrak bir suyun şırıl
tısı, yeşilliğin can veren manzarası i· 
le iç gıcıklıyan bir alem içinde oldu_ 
ğunuzu hissedersiniz. 

10-12 kilometre cenuptan Denizli
nin panoramasını seyredenler, onu iL 
zeri benekli bir dıvar halisına benze. 
tirler. Onun saçakları, ~ehrin merkez
deıı muhite doğru dağılan ve nihayet 
bulan yc~illiğine de çok müşabihtir. 

Burada ne Kan'ın asfalt yolları ne 
de Nis'in manzarası vardır. Burada, 
tabiatin senfonisi, yeşilliğin zevki ve 
sadeliğin melodisini doya doya duyar. 
sınız. 

Burru;ı yalnız renk ve tabiat şehri. 
dir. Gi.ine~in ı~ıkları bile, burada, baş
kalaşır .. lnce, narin yapraklar arasın. 
dan süziilürken, altındakileri incite _ 
cekmış gibi titrer ve nihayet toprağa. 
bay:;ın bir insan gib! bütün kuvvetini 
kaybederek düşer. 

(sonu 10 uncuda) 

değilse bile, hususi bir yer vermek icap 
ederse diyebiliriz ki Denizli, tahsilin 
değerini, diğer memleketlerimiz gibi, çok 
iyi anlamış ve ona elinden geldiği ka
dar ehemmiyet vermeği ihmal etmemiş
tir. Hatta Denizli ötedenbcri maarif se. 
ver bir muhittir. 

Bugün say.ısı yüzleri aşan hukukçu. 
mülkiyeci, doktor, veteriner, mühendis 
ve muallim gibi birçok fiki.- ve mesle.k 
adamları vardır ki Denizli bunları sine. 
sinde yetiştirmekle iftihar hisleri duyu. 
yor. Denizlinin valnız merkezinde devil. 

kaz.ılarında da değerli fikir, sanat ve j~ 

dare adamları yetişmiştir: Ressam Çal. 
lı İbrahimi kim tanımaz?. Os~t Çal kıL 
zasının içinden yetişmiş fakir bir hallıe 
çocuğudur. Meşrutiyet devrinde uzun 
müddet Denizli mebusluğu yapan ve 
yüksek ticaret mektebi profesörü iken, 
ölen "Sadık Bey., ile oğlu Tanburi Sa. 
lahattin Pınar da Çalın yetiştirdiği ~ü. 
zidelerdendir. 

Elde ettiği muvaffakıyetlerle yalnız 

izmirin değil, bütün Türkiyenin övüne. 
bileceği Izmir belediye reisi Behçet 
Uz .. İstanbul ve Ankara Hukuk Fakül • 
telerinde uzun yıllar profesörlük eden 
merhum "Veli Bey,, de Boldanın yetiŞ
tirdiği yüksek ve değerli şahsiyetlerdir. 
Bir Necip Ali, bir d~ktor Kazım .. ve da
ha aransa bunlar gibi adları Türkiyenin 
her köşesine yayılmış nice kıymetli kim. 
seler vardır. 

Denizlinin bugün mektep sıralarında 

okuyan gençleri arasından bu adamlar 
gibi, ve belki bunlardan daha olgun, 
hatta isimlerini bütün dünyanın ufuk. 
larına yükseltecek şahsiyetlerin yeti§e .. 
ceğine eminiz. 

Şehrin yukarısında "Baştacı,. gibi yük 
selen lise, böyle ~ençleri yurda yetil
tirmekle meşguldür. Lise, cümhuriyetin 
Denizliye verdiği nimetlerin en büyüğü. 
dür. 

Okul her sene artan bir tehacüm kar
şısm::la bulunmaktadır. Sınıfların mev _ 
cudu 90 - 100 arasında değişir. Bü. 
tün okulun mevwdu ( 1300) :ı:ü, aşıyor. 

(Sonu 13 üncü &ayıfada) 

De izli~e san 
Fabrika hayatının inkişafı ve yerli aan'atların çoğal

nası Denizliyi iktısadi bir merkez yapmı§tır. 
Dokumacılık: De. 

nizJi ziraat memlcl~c
ti olduğu kadar da 
endüstri memleketi _ 
dir. Daha yarım asır 
evvel endüstride en 
mühimi mensucat i. 
ken Avrupa endüstri 
sinin makineleşmesi 
karşısında rekabete 
tahammül edemiye • 
rek sönmüştü. Cüm. 
huriyet hüklımetimi. 
zin teessüsüne kadar 
bu sanat müntesiple· 
ri ekseriyetle dağıl _ 
mış ve bir kısmı da 
tahammül edilmez 
bir borç altın1a kala. 
rak sanatlarını ida· 
re edebilmişlerdir. 

Cümhuriyet hükU. 
metimizin teeS8üsün. 
den sonra sanayii hi
maye eden kanunla. 
rımızın kabul ve tat. 
biki ile, ilimiz doku

·macılığı yeniden inki 
şafa mazhar olmuş • 
tur. 

Rağbetin muhaf a. 
za ve daha esaslı bir 
surette canlanması 

ve alıcılar üzerinde 
daimi emniyetin te
essüs edebilmesi için 
ilimiz ticaret ve sa • 
nayi oda.sının ittihaz 
etti~i umumi bir ka. 

.,. 

rarla dokumaların boya, en, boy, çile 
itibarile imal sartları muntazam esas
lara bağlanmış, mallar muayeneden 
geçirildikten sonra damgalanarak eL 
rafa scvkedilmeğe başlanmıştır. 

Mensucat tezgahları iptidai şekiller 
den ayrılarak çekme tabir olunan tez. 
g-.ih:ara kalbolunmuş ve nim makine
Jcşmi§ bir hale ifrağ edilmiştir. Bu 
tebeddülat sayesinde makinelerle iş. 

)enen mensucatın hemen yarısından 

fazla miktarda dokuma istihsaline im 
kan bulunmuştur. Avrupa sanayiinin 
IDakineleşmesile sanayümizin inkıra_ 

za yüz tuttuğu sıralarda - bilhns~a 

harbı umumi seneleri buğdayın kilo
su 20 kuruş iken - ilimizde yetişen 
mahsulat ve mamulattan dış illere ya. 
pılan ihracat 4--5 milyon lira arasın. 
da idi. 

Cümhuriyet hükfunetimizin t~ssü· 
sünden sonra sanayii himaye eden ka... 
nunlarımızın kabul ve tatbiki saye • 
sinde ve halkımızın yerli mallarına o
lan rağbeti ve alman bir ~ok tedbirler 
yüzünden - buğdayın kilosu 3--5 ku. 
nış ettiği sırada - ziraat ve sanayii. 
miz.in inkişafı dolayısile ilimizin dıs 

~ 

y 

~ 

illere ihracatı g, 

ıı -· 12 milyon li 
çıkmıştır. Pek 
olarak görülüyo 
ilimiz sanayii 
den güne terak 
ink işaf etmekte 
tısadi vaziyeti d 
mcktedir. 

Vilayet dahili 
ccman 817:~ dok 
tezgahı vardır. 

gfıhlarda ve ona 
teferri hizmeti 
20500 işçi çalış 
tadır. Her yıl 3 
818 kilo pamuk i 
ve 9850 kilo 
kuJJanılır 

35 - 36 mi 
metre mal imal 
lir. Bu mamulat 
kara. İzmir, Jst 
Antalya, Burdur 
parta, Aydın vil 
leri ile Karadeni 
hiJlerine ve ~ark 
cfa r sevkedilmek 
dir. 

İlimiz dahilin 
ad~t dokumacılık 

tur. Bunlar 
mahdut serma 
kooperatiflerdir 
giinden güne çoğl 

maktad~!'. 

Ayni zamanda 14 
ne dokumacılık e 

fı lmrumu vardır. Çalışma ek~eriy 
evlerde ai!e arasında müna,·ebe ile 
pılmaktadır. Dokumalar :mal edil 
ten sonra santraldan geçtiği için 
lak dfü;mektedir. Mensucat imal 
len :nıntakalarda iptidai ~ekilde 
dan fazla boyahane varsa da ihtiy 
kafi gelmemektedir. Boyahaneler 
rafınu:ın siyah, kırmızı ve çiYidi 
vişne renkler sabit o'arak boyanın 
tadır. Diğer renkler tamamile s 
bir hale ifrağ olunamamaktadır. 
yahanclerden b~ka her sanatk~r el 
d~ kendi elile ihtiycı olan ipliği bd 
makta ve sanat sahibi olanlardan 
u~uıü bilmiyen bu!unmamaktadır. 

Elyevm imal edilmekte olan me 
cat: ipekli, iplikli karyola örtül 
yorgan, yatak çarşafları, mas!l, ~ 
takımı, pencere perdeliklrri. yUnlü 
ipekli elbiseme kumaş, rc~inc: zi 
dok. kaput bezi, astar; havlu , peş 
hamam takımları. mendil, boyun b 
\'e emsal! do!mmal:ırıdır. 

BORSA 
Vilayetimizde mevcu t ıın 

nnın çokluğu vilayetin blitiin k 
)arı ile civar vilayetlerin lfünize •t 
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GECE 
( 8q tanlı 8 inc:ideJ 

uran hanım, diyordu. Ben de 
danberl o ıevglllyi arayordum .•• 
enç glbl benim de tl küçük ya· 
nberl muhayyelemde yaşattığım 
ıvglll Upl vardı. Ben onun ha
gözlerlmln önünde teceBBUm et-

etUre onu, o kadar tanıyordum 
te o muhayyel ıevglllnln haklkl 
l1 olarak ılz karşıma çıktınız. 

yıllardanberl bu aşkın, bu aevgt.. 
asretlyle yaşıyordum. Ve bugün 

iline kavuşan insanların duyacağı 
etten daha mesudum ... 
zlerlndekl atet blltün varlrlımı 

tt;urclu Te ben btıtlll benllllml ı.11 
etll atete bıraktım... Vlcudum11 
&mlJ'acak kadar kendlade •1r 

b;Uk hluedl7ordum. l'anıkua ko
tutarak oracıktaki kımape19 o

.um... 06slerlm kapalı bir halde. 
.u beni Gmrbıule Dk 4efa olarak 
m clerlullllae ulqtrraa •bee1rll 
. erini dhıı.,.onım_ Nuru. 4l7or. 

Sana kıaaca ha7atnm ualatQım. 
ay eTVel Alman1aclan elektrik lllll
dlal olarak geldim. Yana hka
a blr it için gldecellm: bir hafta 
a burad&JUD .•• Sana Gllllce1e ka
hlç bir klmeenln MTeme)'9Cell 

Ye saadette uzanan bu elleri kabul 
ek misin? Söyle Nuran, sen beni 

·ecek misin? ... 
Göz kapaklarım saadet ve qltla .. 
eh, onun gözlerine gözlerim neler .•• 
ler söylemedi. .... 

• • • 
DntUnün ertesi gllnll Faruğu Ha7-
.rpaşadan teş,-le gitmlşUm. lkimls 
pek kraa bu aynlrktan o kadar mG-
alrdlk ki. .. 
n kampana çalarken o hAll elleri
avuçları içinde sıkıyor .. Gözlerin· 
biriken yaşlarla: 

Nuran, bir hafta sonra burada
. Bir ay sonra da ikimiz beraber, 
kalp, bir vücut olarak meaut ya 
ıza gldeceflz. diyordu .. 
en gönlOmUn bu ilk ven son sırrını 

7e acmaauftım. Bana yakın o
klmnlere bir drprls 7apmak I• 

·am-
'&nlk gideli on bet gtın olmuftu. 

bir haber alamamıttım. llerak 
encllfl lolnde idim. Oman hakkında 
den maltmat alabUlrdlm?. lle
.ttan bqka kfauıeJI t&DIDllJ'Ot • 

Belki MeWıat beni bu encllfe • 
kartanr 4l7e ona cltum. Daha 
a clnie4en ~en netell kadın 

erkek 8881erl gell)'ordu. KaplJI 
n bir a4ım attun, gözlerime 

am11ordam. Pank orada idi. 
.mda dal Nl'lfDI bir kadınla ne
•etell kOD•fUJorda. Benim ani 

1Da glrlflml ilk g«Jna llellhat ol 
Te HTlnçle J'&Dtma gelerek: 

Hain Nuran, seni wrenlerl çok 
al edl7orsun .. Sana hemen hemen 

'llmak Oıere idim. ·diye boynuma 

- lttTRfTN•nn fTAVJBI 

Su ve 
yeşlllik 

(Bq tarafı 6 macla) 
Denizlide gUndUz ve gece bqka bir 

llemde yqarsuuz. Sabahm yavq .,.,. 
vq yilkaelen günetl, böcek ve çiçek. 
lerin raks ve tereaıülme "'ıJamılın. 
m müjdelerken, al& de onlarla beraber 
bu zevk ve renk dlbıJUID& dalaranm.. 
iyon medeniyetlnhı bu kadar muhtr 
tem olması buna balbcbr. 

Sabah gUDfll Denil'llde öyle bir ha. 
yat yaratır ki, Nuh tufanmdın llOll1'& 

doğan ve baelıyan hayat kadar lçll, 
aevkli ve gilaldir. 

Akfam, burada yine ayn blr lllrdlr. 
ÖJ'1e ki, gllJlel batarken, ona doyal· 
mu bir sevki tekrar vermlyecekmlf 
gibl dai1ana arlua.•mdan kaybolurken. 
- tuaJan Denlı.llnln llelDUDlCl& bir 
pn>jekt.Gr glbl parlar. Bu parlakbk, ye 
"1Uk "-rinde ~bir mınHn. JU&• 
tır ki, bunu Napollntn o meebur ga.. 
rubunda bile lleJ.,.,.._.nlz 

Gece, artık gtlndlslln rengini ve tL 
irini bıııJemıwmm. Adı ile anılan de-
ni& rengi bqlar. KOJU 1'1111. mavi ve 
nihayet alyala. Bir su bnannda bu 
renkle ve bi1h111a tewo. eden an. 
Jdbıetle batbaıa kalmak a,te ııevkll. 
dlr ki ... 

içinizde bin bir arzunun, heyeca • 
mn, hİ88iD bOyUk bir itti)'ak ve ihtL 
rasla çarptığım du)'al'BDlı&. 

Denizlide yalmz renk, yeeillik ve 
su vardır. Bu Uç varlıktan doğan tablo 
en renil muhayyneıı remamlamı en 
hayali eserlerinden büe mubteıemdlr. 

- l'.<X>ŞKU'N 

• sarıldı .. 

llellh&tin ismimi &aJ'le711J llzerlne 
Farufun bal:Jtl&n bana cemJclf. Bu 
esnada ben ne TazJ)'ette idim, blleml-
7orum. Pakat. Paııak aallaıur gibi 
oldu .. Yllsl bir Gll çelırealne benze. 
mlftl .• Onun bu lıalbal &Orea kadıa 
pşkın fafkm J1ldne baktı: 

-Nen Tar Parukeutam, neden aa
rardın. declf. 

Onun ne &a7ledllllll anlı)'amadır 
fakat Tul7eU hemen kanadım. lle
llhat bana: 

- Saııa Paralı: beyin nlpnJıaı Perl· 
hanı tanıtayım. On bet gOne kadar 
e•lenfyorJar. dedi. 

Bir an içinde kalbimdeki ilk Ye IOD 

afkımı unuttum, Pllrnete onlan teb .. 
rlk ettim. J'aruk benim bu halime 
ha)'retle baktı .• Ona hlc ehemmiyet 
Termlyeret lfel&hatle tonuttum, gtıJ. 
dBm? Jiem naad blUyr muaan f. ~ 
Jerlmdcn 78' geJJnce)'e tadar gtıldBm. 
lf elAhat bendeki bu neşe,.e haJretle 
bakıyordu. J'akat, eminim Jd dudak
lanmdan çıkan her kahkahanın bir 
hıçkınk oldufunu kfm8e anlamamrt-
tı .... 
Paruğun hakkında MeJAhatın BÖT· 

ledfklerf: Perfhanla ne sene sevişmiş. 
ler. Fnruk Almnnyadan gelince nf
ıanlanmışlar, sonra Faru.k bir gün o-

Çok de~erıı bir 
idare adamam az 

.(Bat tarafı 3üncüe) 
ki toplu görüş ve dlişünüşünUzU öğren 
mek mümkün mUdUr? 

- Bugünün valilerine terttüp eden 
vazifeler fllphe yok ki, dilnkil ile ula 
kıyas edilemez. BugUnldl genç Tllrki. 
yenin yeni kanuııla.rla mU.eyyet siya. 
aet ve programım tahakkuk ettirmek 
JQlnnda tedbirler almak ve halk efld. .. 
nm bu JOlda bilgili ve hazlrhklı bu. 
lmıdurmak için yine ayni kanunların 
k6yltl ile, p.nl halkla ya.km allkayı 
emreden maddelerile hareket etmek 
lAznndır. Ben. ötedenberl. buna uyabll 
mek için, her lteYdeJı 6nce demokrat 
bir ruha malik bubwnınm ön aafta 
tutuJmuı icap ettiği DOktumda dur. 
mUfUDldur. ))enlrUnln mtlnevver mır 
bitinde bu kanaatim biraz daha kuv • 
ftt buldu. Biz Valilerin mtıhim işlerL 
misdea biri de halt anamda pJıal tr 
lebbUa fikri 1l1Uldırmak ve bunu ten.· 
miye etmektir • 

KWtUr 11eviyesi yUkselmiı olan menı 
leketlerdeki gençlerimiz arasmda Uç. 
bet kuıııt maaıla kU.çük bir memart. 
;yete bağlanmat heveai hemen umır 
mi gibidir. MeaelA il için bana mtıra. 
caat eden ö11e gençler tamımı ki, lali 
len aerbeılt bir mealek 118Ç8eler her 
halde çok muvaffak olurlar. Bu haki. 
kati yu.rdÔ.n her yanında gençleriml• 
~ anlatmak mevkllndeyiz. Bundan 
bqka her teeekkillUn, her girket ve 
her ferdin 1§iiıi kanuni çerçeve dahL 
linde kabil olduğu kadar çabuk ve 
kestirme yoldan yüriltüp intaç etme~ 
te mühim bir zarurettir. Valileri kır. 
tut itlerden kurtarıp villyetler da • 
hilinde mk sık geziler yapmak imkL 
aile bafbqa bırakmak da bu m~ıe. 
ketin ileri yilrüyüş hamlesini biraz ar 
tırabllir •nnmdayun. Sorduğunuz Uo 
mevzu berinde haaaasiyetle durugum 
ba DOktaf nuarm ilcaatından bqka 
bir teY defildlr.,. 

H.GUNAY 

nu Tabancı bir erkekle görmüş, kavga 
etmişler Ye aJ'l'llmışlar. Perihan Anka
ra)'& daJ'Jlmın 7anma «f tmlf, Parutıı! 
da Ankarada onu gGrmtlf, tekrar ba
n,mı,ıar .. 

llel&bat bunıan aalatırken, onun G 
geceki 8'Jslertnl hatırladım ... o. taş. 
tan ibaret olan kalbla bir gecelik 
macera için bakir bir kalple OJ'llama. 
amda11 cıa,.dutu Talıfl zeTke linet et.
Um. DllnJ'ada olan her teY'n yalan oı. 
ilv.lüna inandım ... 

Çok ıatırap tektim NeTln, buı ge
oeler aabahJara kadar 7atafmıda hro 
kırdım_ O kadar ••aa• J'erlmden 
7aralanmıetrm ki .. Ba 7ara kalbimde 
Gmrlm8n 80lluna kadar lılç durmadan 
• ••aJ'acattır ... 

KURUNA 
Abune olunuz 

ve edininiz 

O eaizliaia ZZ Jcüomotre •imallnd• 
eski HiperapoU. fdırinin bu.. 

lunduğu yere bugün Tamukkale veya 
.Pamukkale denilmektedir. Burada çı • 
kan ve 36 hararet derecesinde bulunan 
hamızı karbon ve kireçli ıu, bamm kar. 
bonun uçma1111dan soma kireçleri geç 
tiği yerlere çökmekte ve bembeyu 
bir tabaka hud etmektedir. 

Bunida bulunan 100 metre kadar. ir. 
tifadaki tepderclen ba su, çok eaki 
zamanlarclanberl teWe hünde aJanq '90 

pamuk gibi tereaaübat baaJanııtır. 
Bu tepeye unkltrdan da pamuk &ibl 

görünmesinden Te eül bir kale han. 
besine malik bnhmlDM!Ddan (Pamuk. 
kale) denmlttlr. Burada bir de boiucu 
gaz nqreclen blr delik TU'd:ır. Vakti.. 
le Roma papaslan beraberlerinde bir a.. 
küz olduiu halele bu bolucu gazlarm 
içine girmek •e orada nefea ılınam•k 
suretile 'keramet izhar ederle~ 

Oküzler bu pz1ann teairile derhal 
ölürler, papazlara gelince, haftyı tenef.. 
füs etmedikleri için ölmeden dqan çı • 
karlardı. Bu halin kendilerine cenabı 
hak tarafından bahtedilmif bir kutsiyet 
olduğunu iddia ederlerdi. 

Zehirli gaz neıreden delik pmdi de 
mevcuttur. Ukin eski hoyratblıru ço'lr~ 

tan kaybetmittir. Sadece zaman zaman 
gükreyip copr n orada canb ne gılli 

mahluk buluna derhal 8ldilrilr. 
itte bu delilin burada bulunmasm. 

DenizlicJe Pamufc:kale 

Dünyanin görülecek yerlerinden 
Denizlide Pamukkale 
---------------------,-~ 

dan cehennem rnanaaına gelen (Ta. 
muk) kelimesi buraya ad olarak veril • 
mit ve (Tamukkale) denilmiıtir. 

Mukaddes tehir manasına kullanılan 
Hierapolis, Yunanlılar zamanında da 

. vardı. Fakat zelzeleler bu ıehri harap 
etti. Romalılar zamanında bu tehir da • 
ha güzel bir tekilde kuruldu ve inkiıd 
etti. Bugün, görillen bütün asar, Ro • 
malılar devrine aittir. Büyük ve mil • 
kemmel bir tiyatrosu, sütunlu yolları, 
büyük sıcak su hamamları ve daha bir 
takım abide döküntilleri, bu tehrin bü. 
yii][lüğü ve güielliği hakkında ziyaret • 
~ilere bir fikir vermekte v~ hayranlık 
uyandırmaktadır. 

Burada bulunan büyük mezar ve 
kiliseler de Hierapolisin ehemmiyetini 
arttırmaktadır. 

Revaki mesleğine mensup olan filo -
zof (Epiktet), miladın birinci asrında 
burada doğdu. O, daha küçük yqta i.. 
ken esir diye satılarak Neronun azat
lısı (Epafrodit) in eline dÜftil. Epikte. 
tin ayağının lanlmuı ve topal olma11 
hadisesi meflıuridur: 

Epiktetin efendisi, onun ayağını 
burkmak auretile zevk duyardı. Epik.. 
tet, ayağı burkulup canı acıyınca: 

- Yapmar. kıracaksın!. 

Demekle iktifa ederdi. 
Nihayet bir gün tahmini gibi oldu. 

Epiktetin ayağı kırıldı. O za~an za _ 
vallı çocuk: 

- Sana demedim mi?. İşte kırıl. 
dı!. 

Dedi. Fakat başka birıey aöylemecli. 
Denebilir ki (Hierapolis) ~harabesini:ı 
ötesinde, berisinde küme küme ziyaret. 
çilerin gözüne iliıen zakkum ağaç • 
larınrn erguvani çiçekleri Epiktetin göz 
yaflannın bakiyeeidir. 

· Burada çıkan su, kalp boyalan tcabit 
etmek hassasına c!a maliktir. Eıki pef-
temallarla eski fesler burada yıkan:r, 

ve boyalan haataıtınlırdı. En 'kirli ve 
yağlı kumaıtan tem~Jeyen bu suyun 
göz haatalıklanna ıifali olduğu hallı: a. 
rasında ıayidir. 

Hierapolis harabelerini dolatırken 
yorulan ziyaretçiler burada yapılan kü... 
çük, fakat güzel banyo mahallinde 36 
derecei hararetli bir au içinde bedava 
banyo alarak dinleniyorlar. 

Hierapoliı müstesna bir gli%elliğı 
sinesinde topWnıştır. Çürüksu (Ly _ 

cos) vadisine hakim bir tepe üzerin. 
de bt.ılunması kendisine büyük bir 

haşmet vermektedir. 

Tabiatin sanatkar eli on binlerce yıL 
lardanberi burada dolaşmıı ve her gün 
bir parça güzellik eklemiştir. Pamuk. 

kale suyunun burada bm.kt·ğı teres.. 
sübat, onun neticesinde hasıl olan tra • 
vertenler, dünyanın hiç bir yerinde yok 
tur. 

Bu güzeUiklcr beldesinin ziyaret _ 
çileri ,çoktur. Burayı gezen turistler her 
yıl çoğalmakla beraber Avrupa ve A • 
merikadan ela buraya seyyahlar gelmek 
te ve tetkikat yapmakta:dırlar. 

Saltanat devrinde çok ihmal tdilerı 
bu mühim yere, cümhuriyetin kurtarıcı 
eli uzanmıştır. 

Denizliden 22 kilometrelik yolu ve 
Çilrüksu üzerinde 36 metre açıklığır.. 
da bulunan (Mercan köprüsü) dem:r 

ayaklarla yaptırılmıştır. Pamukkaleye 
bir bekçi konarak buranın meşhur sı. 
cak suyu üzerine zarif bir banyo mahaL 
li inşa edilmiştir. 

Bugün Denizliden Pamukkalcye bi r 
fayton üç liraya ve 'kaptıkaçtı otomobıl 
ler 8 - 10 liraya gidiyorlar. Pazarlar.ı 
kamycnlar insan başına bir lira alarals 

bir yığın ziyaretçiyi Pamukkale banyo. 
larına ulaştırıyor. 
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larmı sorduğu zaman yUzümdeki ıstı
rap gölgesini hissetmişti .• 

Taın iki sene kalbimi kanatan acı
yı ilk vo son olarak ona anlatmak is
tiyorum .. Islak gözlerimi onun iri ye
şil gözlerine dikerek: 

- Nevin, diyorum .• Sana lıu gece, i
ki senedir devam eden bir acınnı ve e
bedi bir sukutuhnyalin müsebbibi o· 
lan nankör bir gecenin hatırasını an
latacağım. 

Mektebi bitirdiğimiz sene .. Sen iz
mire amcanın yanına gitmiştin.. Biz 
de o yaz J<JrenköyUne taşınmıştık. Mc
ldhati tanırsın, bizden bir sene evvel 
mezun olmuştu. Onlarla köşkümüz 

ynnyana idi. Daha tanıştığımız günün 
akşamı bize geldi; geç vakte kadar o
turduk. Mektepten, hocalardan ve 
arkadaşlardan uzun uzun bahsC'ttilc. 
Mcl!lhat giderken: 

- Nuhın, burada en yakm bir ar
kadaşımsın. Bizde tam on bir senelik 
bir yanıklık ve mütekabil hatıralar 
var, sık sık görüşelim. diye israr etti.. 

Köye geleli on beş gün olduğu lıal
de bir kere onu ziyarete gitmemiştim. 
Günlerim çok yeknesak geçiyordu. Ye 
mek ve uykudan maada kalan saat
lerimi hep musilrlye hasredlyordum. 
Buradaki münzevi hayatım. beni çok 
sevdiğim musikiye tamaıniyle bağla
mıştı .. Sen lıeııim musikiye, daha mek 
tep sıralarında başlayan bağlılığımı 
bilirsin.. ' 

Zehra hocanın nühetçl olduğ"u gece
lerde, herkesin derin bir uykuya da!· 
dığı zaman ben usullacık yataı';ımdan 
kalknr ve piyanonun lıaşma koşar. 

dım .. Hafif bir mumun ziyasında p:ır
maklarınım bir hırsız yavaşliğile sabn 
ha kadar tuşların üzerinden ayrıl1JJa
madığı olurdu ... 

Mektebin sıltr olan inzibatına rağ. 
men, benim yaptığını uu hareketi; 
Zehra hocamın musikiye olan sevgisi 
affcclcrdi. Ve bu haşbaşa geçen mu
siki geceleri <lafına ikimiıln arasında 
bir srr olarak kalırdı .. lliç unutmam, 
mezun olmnmızn ,lıir ay kala gene o· 
mm nöbetçi olduğu bir gece (Geceler 
bir haber olsun \'eriniz nerede o sev· 
glli) tangosunu çalıyordum. Ben o 
kndar kendimden geçmiştim ki... Ne
den sonra hocamın beni derin bir vect 
içinde cllnlediğlnJ; \"C solgun yanakla. 
rrndan iki damın yaşın YU\'arlandığı· 
nı görmüştüm. ililmem neden onun 
gözyaşları benim de gözlerime sira
yet etmişti. ikimiz ele gözyaşlarımı
zı silmeye çalışırken .. lçll hocam= 

- Nurnn, senin çok temiz, lıassns 
bir kalbin var. Temenni ederim ço
cuğum, o kalp hayatın görünmez bir 
eliyJe yaralanmasın \'e sen mesut ol.. 
dedi. O zaman bu sm·glll hocanın ha
yatından hlr ıstırnı> bulutunun gc~:tl-
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ğiıı 'i anlar gibi olmuştum .. Şimdi onu 
ı;ürıncğl, <llzlerlnin dibine oturarak 
lıaşrmı göğsüne koyına~ı Ye lıocacığını 

sevgili hocacığım. Sizi yaralayan o el 
beni de ya'rnladı. Bu acıya, hu ıstı. 
rabn tahammül etmek çok güçmilş. Si· 
zin temiz lıir kalple benim için etti
ğiniz gUzel temennileri şansım parça
ladı.. Şimdi ben de sizin gibi bedbah
tım . dlycbllıneği ne kadar isterdim.; 

Meli'ıhatin riğabeysinin düğünü ol· 
duğu gece .. Benim de hayatımın en 
mesut ve en çılgın gecesi oldu .. Yir· 
mi senelik hayatımda ralnız o GECJ!} 

mesut oldum .. Parçalanan aşkınıdan, 
kırılan ümitlerimden kalan hatırn O 
GECI<J'den ibarettir ... fşte hen Faruk. 
la O GECE tanşmıştnn ... Cazın din
lendiği bir sırada Melahat: 

- Nuran, diyordu. Ben ,.c bütün 
clostlarımız seııdcn rica ediyoruz. Bi· 
ze biraz piyano çalmaz mıEın? 
Hayntımdn ilk defa olarak böyle 

kalabalık hlr yetdc çalacaktım. 
Parmaklarımı tuşların Uzcrlndc gez 

CE 
dirmeyo başlar başlamaz etrana gu. 
rültüde'n eser kalmamıştı. Çalıyorum,, 
Dütün isteğimle çalıyorum. (Ben seni 
yıllardır arayordum, fakat şimdi seni 
buldum, ne kadar mesudum) tango
sunun son mısraı biter bitmez otfa
fıını bir alkış gürültüsü sardı. Daha. 
ı>iynııodaıı kalkmadan J..'aruk elimi 
heyecanın sıkarak: 

Bım ömrümde bu kadnr hassas 
bir kalple çalınan bir tanl,?"o cliııleme
dim. l\Iüsaa r!c edin sizi telırlk edeyim, 
d iyOl'cl u .. 

Iliribiri arlrnsına iUttiğlm takdir 
cünıJclcrl b.nna gurur \'eri:rordu. Du
ın~nla beraber bu kalnbalıktaıı o ka
~lnr sıkılmıştım ki.. Kimseye haber 
vermeden eve gitmcğe hazırlanırkcıı 

l•'anıku yanıb~şmıdn gördüm: 
- Nuran hanını, bu dansı lrnııa lüt

fef.mez misiniz?. diyordu. 
Bilmem ııeclcn Nevin: bu ndamn 

scsiııdc~I müessir ahenk, bana o kadaı 
hakim olmuştu" ki.. Hiç bir şey sUyle. 
nıcden bir cocu.k teslimlyeti)·lc elleri. 
mi onn uzattim ve biz de bahçede dan· 
S€'dcnlcr arasma katılmıştık ... 

(sonu 10 uncuda) 

. 

Halkevinin müzik kolu da diğer kollar 
gibi ayni faaliyetle ilerlemektedir. Bura
ya da yüzlerce genç kız kaydlı bulunu· 
yor ve güzel vilayetin her evinde ve her 
köşesinde güzel aeslerile hr tarafı ncıe 
içinde brrakmıya çahfıyorlar. 

Halkevi yönetim kolu, 
Halkevi bisikletçileri 
memleket turundftD 
tlöndükten sonra ve 
Halkevi göıterit komi 
teıine aid muhtelif re
aimler. 

,; 

e ropıaıitııar 

Denizli Hr/J,evinde bir 
çok kuralerle beraber 
dikit kursuna da çok • 
henuniyet verilmek· 
tedir. Her sene yüzler 
ce genç kız Halkevi
nin açtığı kurılerden 

, mezun olmaktadır. 
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