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Arthur, Truman idaresine . ~~--,--.. ~,~,...,..,..~ 
ağır ithamlarda bulundu 

General, Deınol rat Parti,ri << llarp Partisi » olarali \ra ıflaııdırdı Ye 

<< koı ünist entrikasıııa sürüldü >> dedi 
Taft'la Ei eı 
_ uıııhur·yete0 

· hıus-- ~ 

llr•-~ .... Kmh 

ıııüeadelesi ıle,1aın eıı · 
adayı bugüıı beli. 1 

'110 ııl«I p,,,. 
Chıcago, 7 - Çumhuı t) etçı 

partının kongre ının ılk gecesin
de yapmıs oldusu konuc:mııda ' 
General Dou;;las Mc \rthur, 
Cumhuriyet~ı p:ırtı\ ı 1 ruman 
idare ının h:ılalıırına karşı ha· 
rekete geçmr..,<' ela\ et ctmıştir. 

Gencı al, mılll'Ucrarası cntri· 
ka)a tc\e sul eden hu korkusuz 
adamların nu \anın dünya hAki· 
miycti :>olunda ılcrlemcsini to
n1in cttiklcrinı \<' Birlr.şil\ Ame
rikanın hfıkimiyctıni de zayıflat. 
tıkl:ırını • iddia etmiştir. 

Tart'ı dcstcklcdl~ini belirtmiş 
olan Mc Arthur, konu masında 
Taft • Ei cnhowcr müeadclesina 
hiç temas ctmcmış fakat Truman 
id:ıresini gerek ıc \e geı·ck e dıs 

llehiıı lddc olimııh at ko\lı lıl'lrdİ\ <' ı eisi 'r nn Olimph at koıııilt i ha~kan ı ı-;rik \on l'rcıır· 
keli taıaf ı ndan ııçılnıı,tıı·. ıt e~iını!e ~ag tarafla ı.1•3İr<•iler ıırasım'l:ı Jıı ııon po1<ula1·1 gödıl ııcktcdir 

il 
HUSUSi MUHABiRiMiZ BILDIRiYOR 

.... ~ .............. -
Amer · n gruııııua.~ 

Helsinki'ye geldi 
meselelerde adamakıllı tcnkıd ,. ra n 'l ı 
etmiştir. güre~çiler, Türk raki plerini hem 

heyecanla bekliyorlar 
merak, lıem de 

kongre i ~ apılırkrn dı5aı·ıda propa~anda ~apan ı:iscnhower ' c 'f art taraf tarlan - - ---ı 

adeniz,, ve" .4yan,, ı 
motör eri battı 

l\lc Arthur un Uuıkdogu baş
komutanlığına son 'eren baskan 
Truman'dır. • 

General tcnkıdlerinın •doğu· 
dan batıya \e kuze)dcn güneye, 
ırk, mevki, lilfasi kanaat. bakı· 
mından Jılc fark gozctmedcn bti· 
tun Amerıkan mıllctinin hissı~a· 

(De~anıı a: G; Sü: • de> 

- . . 
Suriye ve Irak 
Olimpiyatlara 
Kahlmıyorlar 
Helsinki 8 (Hususi l\fuhabıri· 

miz telsizle bıldiriyorl - rn 3· 

ğuslost.ı ) apılacak Olınıpı~ al o· 
yunları iı;in şimdıden butün h:ı· 
nrlıklar bitmış gibidır. Muhtelıf 
mcmlekellerc mensup c;porcular 
llu ust tan are cı lr. tıelın~ t' b. 
lamıştır. Bugıin saat l9.30 da 
Amerikan Olimpiyat k:ırile inin 
ilk grupu gelmiştir. İı;lerinde gıi 
zide atletlerin bulunduğu kafile 
hararetle karşılanm15tır. 
İranlılar bur:ıya gelen ilk nıcm 

lcketlel'dcn biridir. Giıre.cılcri 
Türk rakiplermi bır:ız merak, 
birat da heyl'canla beklemekte· 
dirlcı'. İlk gilnun proı;ranıı şöy· 
tediı·: 

Saat: 13.00 acılı~ pı o;;ramı, 
(nıerası.m). 

Saat 19.00 Futbol Olımpı~at 
tadı (Fin mılli takı'llının hu U· 

si bir ma~ı) 
Şam 8 CN:ıfeıı - ~urı~e \e I· 

i rak, tsraıl i~tıı ak ett~ındcn dı>
' : laYı Hc!c:inkı olımp yatlarına ka 

l 
tılmı~:ı.caklardır. Bıı iki htikO· 
met, aldıklan kararı Olimpiyat 
komıtec:ıne bildirmlı:lerdir. ---

·ı 
1 

ovyetle•• Beı•llnde bir 
a,rukatı aeırdılar 

ır " 

Atlant igi B:ıtı clan llogm :ı ~eçuı<'k rekorunu kırıı rak m:ni S.orde· 1 
hin alan l:niteıl • lntcs. buyuk ~olcu grmisinin st;>İr c na ın· 

da uçaktan alı ıı ıuı bir re ıni 

bir hukukçu olan Dr. Walter Linse, Doğu Al
komünist rejimin yolsuzluklan hakkında de

liller toplamakta idi 

Moskova 'da ki 1 
.A ı :ıdi ·~4 l'rtn 

Bertin, 8 - Batı Berlinın en tırml'k ıçın ,;ollara th ı saçmış. 
ileri gelen U'Ukatlar'Jndan bırı, !ardır. Bu cüretkArane badı.scnın 

1 

1 

•• un 
Denizli 
• 

ilavemizi 
Veriyoruz 

-0--

Bugün müvcniinizden 
Denizli ilôvcmizi 

1 Amerikan elçiliğinin 
Tahliyesi istendi 

)foskO\'ll, 8 CA.A.) - Amcri· 
ka elçiliğinden bıldirildiğine ~o
re, So\yct hükumeti sefarete 
bir ml'klup göndererek işgal et 
mckle olduğu binanın altı :ııy 
zarfında tahlı~ csıni talep clmb 
ve )eni bır bına bulunması hu· 
susunda gayret ~arfcdeeeğini ila
ve e~lcmi tir. 

iste yiniz 1 

bugün güpc güpdUı: meçhul şa- kurbanı komlini t dü manlığı ile 
hıslar tarafından otomobille kaçı manır Dr. Walter Linse'dir. 48 
nlmış ve şchıin Sov)ct kcsımine yaşındaki bu hukukçu •Hur Hıı· 
götürülmüştür. l\Iüteca\•ıller kcn kukçular Cemi) cth adlı tcşekkü 
ciilerini ta!>ip edenlere tabanca. lüıı ikti at şubesi şefidir. Bu şu. 
!arla ateş açmıı; ve takibi gıiçleş. <Devamı .Saı:_: ~:;:._: _::s~ii:~l ~d~e~l .-:!========~~=~ 

KAPATMA 
( Bock Street ) 

'\ \Z \~: 

Fanny Hurst 

ÇEVinı:!': 

Rezzan A. E. Yalman 

Bugün neşre 
başladık 

.ı ııdn u AtııH• 

ltnııı, 8 - İki gündcnbcri Ş('h· 
rımızdc bulunan Ekonomi \C Ti· 
caret Bakanı Enver Güreli bu· 
~un saat 10.30 da Tıcarct Odosı 
alonunda yapılan bir toplontıdn 

lzmirli tuccar 'e sanayicilerle 
gorüşmüştur. 

Anthony Eden 

1 Mosko\·a, 8 (A.A.) - Zanne· 
L_ mc,·am ı o: 5: Sü: 5 d'Cl 

İngiltere , Dışişleri 
Bakanı iyileşiyor Toplantıyı açan Bakan sözlerl·J 

ne kendi göı~ \:C anlay15ına gö. 
ır tüccarı lanr \e Ekonomi \'e 

Ticaret Bakanlı.~ının vaz.ifelerini
1 Anthony Eden'in ilk işi Ba~bakan Adnan Men-

ızalı etmekle soze başlamış 'c r 
rzcümlt sunlarJ söylemiştir: deres ile Fuat Köprülü'nün Londrayı ziyaretleri 

•-:.Tucrar memleketin m~lını için bir tarih tayin etmek o/ocaktır 
en hı şartlarla değcrlendıren 
kim edir. Bakanlık d a ancak 0 • .ınac!o!u .ıl.Jı:Mt 

nun işini kolayla~ran bir mll- Londra, 8 - İngiltere Dı~is- disinın, önllmUtdekl hafla v.ulfe-
j e~sesedir. Bu te~kilAt vazife g6- leri Bakanı Anthony Eden, tu· <.ine başlamak ihtımali \ardır. • 
rurken kendi kendini kontrol im- t.Ulmus olduğu sarılık hastalığın. Anthony Eden'ın, ılk işi, Tür. 

--~ıac~~:=~ ... =ı=l'D!I!~ <Devam ı Sa: 5; Sü: :? de) dan rur'atle iyileşmektedir K~n (De\'llmı Sa: 5; Sü: 4 de> 

Güzeller resmigeçidi .. ~ .......... ,,,,, .............................................................. . 
• • • • • • . . 
i Dünya güzellik müsabakasına katılan 
• 
i 30 millet güzeliyle, Birleşik Amerikamn • . 
i 39 eyalet güzelini ayrı ayrı pozlarda ve 
• i iki büyük sayfa halinde yarın vereceğiz . 
• . 
• • 
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l?il' ~rhti1~~ıı1~~:aki Y~llklıy 11.ırtE>orolojı lsta&· Ş 
Ediliyor 

Bindiğimiz al 
Dört ı;iıre rlmlıin amatör 

olmadığı iddiam le o· 
limpl.} adlara gbtürülmemek 
uz.ere kamptan çıkarılması 
kar rının Amme efk · nndn 
) arattığı tecsiır hliUı deum 
etmrktedir. 

k udu ğ u - ı 
ilk tahsılin \,..,-=--------""""'~""""-===---"""""o:ıc::=ızz-==-=--=-"' 
a.tı yıla çıka-

na göre yetı~tl
rılen rnUessese. 
lerde okutul· 
malıdır. 

İstanbul Sergisinde vazife alan Sehir Meclisi üyel!rlnf! 
verilen yüksek maaşlar m•selesi etrafında söylentiler devam 
etmektedir. 

:) onunun tahmlnlerlne go· 
re bugun ıebrlmlz '\e cin· 
rında hn' n az huhıtlu gete 
rek, ı uz"Arl:ır CPnup io;tika
metınden hafif Mecek, ha,·a 
'ıc:akhğı nrt:ıcaktır. 

Diğer taraftan Be~ nclml· 
lel Güreı Federasyonun•ın 
Flnlandb alı ha kanının cu 
ııoılerl hnlkımmn trrsstir 
du.} makta ne kadar h:ıklı ol· 
duğunu gostennf'ktedlr: 

rıl'lıa~ı tiz '"tnde tıa·ı t ,.,1yU' 
' r"~ nlar \ard r Halt! 
ı"nbararda tClp'u·~~ l'H duy. 
d ı ımu' be !'c. ll I 1 Fğıtim 
Siırasında da bu meselen n bir 
tekl f ha ı 11-ıe Ö"UŞl.ıleceğı sci 
lcn,,.,,k+ed r. İ'k tah• l n altı 
yılı çıkarılması muc p sebep
leri aracında h rha'-i o rene!· 
nln daha ku'\ 1lı ,-e d lıa sağ· 
lam bi!J;ı ıle m ~un olm ~ı bas· 
ta "'lıvor B mdan b şka ılk 
'\e orta okulh,.ın birlest rile
rek bir bu•ün haline ı:etlrıl
?!!estm go teren ebep•r,.. de 

yine St'lrada bır teklıf hahnde 
te+kık ve mUnakasa edılecek· 
tir. 

Bu, ŞQranın ele alacağı bir· 
birine ba~lı 1\1 avrı v eh"m 
mıvetli me•e ed r. Eğ r ilk 
tahsıl altı .., •'a c•karılır•a o za. 
man lıse tklrırı devre tahslll
nın EV\ lkı yıllarda olduğu gi
bi yine üte ndırilme 1 vel a 
dôrdunca Iılll Eğıtım SQ asın
da 'erilen ve bu ~·l tathık e· 
dilen karar l"re~ınce dôrt ytl 
olarak bırakılma ı roe,zuu da 
ortıya ç•kacak ve tabla~le go 
r • ılecektır. 

GPrek ılk tahsilın altı yı!ıı 
çıkarılması, ilk 'e O"ta okul
ların birle tırılm•·f ve j?erek 
lıse ı'kıncı de re tah ı muddc
tının t0 kr.ar ur :ı;ıla ındıqlme·ı 
ilz"rınde hazırlanan t"k'!fler n 
ne gibi muc p sP.brp'pe ıu. 
rum ve unır t\rre ı tınııt e• 
Utı-u kat ıye!le b im oru• Bu 
cereyana taraftar olanların lıer 
hıMe vuzuh ta.,n:ıın gerr\·en 
ka,,aatl"" , dıı tince 'e mUta
l!aları urdır \e kenı:lıl!'" "'n 
de b!l ka~+ ve du.Jnctl<>rd 
ıamıml olduklarına asla silphe 
y ktur Ancak Ulll F"ğıtım SQ 
rasına anerl lecek me·el !erin 
ç k mukm ve !'tık ku\ etlı de 
llller ~anhkl lumm 1;e za 
rureUe i•tlnat etme ı llmın ve 
tetrtibanin sil,.geelnd n gtı<;i· 
rilmı~ olması U'"'mdır. B·ınun 
bevlr olup olmıdığ n• r.ora t-ıp 
h"•ı!anrda bah·e menu me
seleler 1rorll;U1Urken etrafıyle 
uılıyacdız. 

Simdi blrınd me· 1 f yan 
ilk.,k'ılları'1 altı y la tıkarıl
ma•ı rn" Z'ıtı 'l kendi go,.Uş 
ve ıııla: ı • ' emPı'!en lnrE' 
liytlun Tü,.1!.J tah•ll aıfom0-
1 rlmiz oted•nberi b ... b rler n. 
den za, ıf o~renci yeti•+ .. 1ıkle 
rl ltMıa le daımıı s U " e 
derler. Orta oıı-ut ilk nktı'r1an, 
li•e orta ok•ılda'1, ti., .. ,, ... •ıı 

liıeden ş k vetr 1ır. İ 1krık 11-

·dan once b r tah l karlPm~ 
bU}Unmadı~ı l('tn b•ı mUe~~e·P 
de aıleden şıkAvet eder Y "1r
danb•rl bunu dınlemekt!' z. 

Slklyetlerle me elerı n k'l 
kUnde11 hdle1ılıırP.ıtıre de ı
na~ımız yrıktur. Z ra talı tl ka 
deınel,.ri bir bilt lnd ,. b r"nin 
d t"rinden ktvet etm ı bil 
tllnün yine bu+ünden s•kA etı 
demektir. İlkokulun aftı l ıla 
tıkarılması teklıfıni •a t bıı 
~ık~vetler ilhl'TI ed vor•a mo 
~el•rıın derınl•f: ne v genı~lı 
ğine tetkiki IAzım gelır. 

* Kanaatim 7.e gcire ilk tahsilin 
altı )ılı c brılm ına h"" 

de 1 ırum n ı ır Rıı hı + 
dırwıct>mi7i ı a~ıdaki mucip 
sebeple~e 1 •ınat eltırb oruz 

ı - İlk,.kıılda ~e ıll"'I" ı " 
rek 'l bılgı btş ) ıl it nde 'crı 
lehılır. 

2 - Zıra öğrencide b lgln.rı 
kuvvetli ı; sağlam olM! ı :nl· 
lırın uzatılma~ı ile de 1 mev
cut tahtıl vıllarından l!~renci 
lehine en gen ölçüde hffade 
etmek ta~arruf cdılen zamanı 
daima ciğrencınin rn da ve 
ft"e,,faatıre tansis e) lemekle 
mumkUndlr 

3 - E'de mevcut ilkokul 
müfredat programı milkemmel 
dır, bu prtırram muhtev ~ının 
iyi bir tarzda tatbiki maksudu 
U!mlne tamam yle yeter. 

Haşim Mardinin aldığı 

yeni bir gemi 

Armator Ha im fard nin veni 
satın aldığı Haran şilebi Tilrk 
tiearet fılo una katılmış bulun-, 
maktadır. Haran fılebınin hma 
nımıza ilk geli 1 mtina~e?ıetıle 
Haşim lardın mU~ssesE> i tara· 
fından dun akşam gemı alonla
rında bir kokte~ 1 parti \erılmlş 
tir. 

Hasim Mard n miı e~E' ınin 
n,unrU gerı·usı olan Haran tıra· 
ret fılomu 7un en bu) tık ~em. 
lerinden bıriı! r 

4 - İlkokullardan her yıl yukarıda sayab"ldiğım'' sart· 
çok oğrenc me:ı:un 'kılmak en- lann tamımiyle ta•bikl ve 
dıusı hıç hır tarzda H hiç tahakkuku halinde ilkokuldan 
bır suretle hAkim olmamalı- mezun çocu~ 'arın ortn okulu 
dır. Yarıl ihsal dü~ü'1ti• )·erine tık p ed•bı1'•Aek d0 rec@de bil· 
re 1 'EJ r-c' onel m 16hazarun gıli ve c•vlyel olar aklarına 
ı• b r ~--." i U1ımdır. inınm mıık lc•n b t" cıebep )'Ok· 

5 - 1. .. 'lkul der 11'.tııelerin· tur. Bu haMe llkokullırı altı 
de ö~renc: me' cudu b r oğ~et- sınıfa çı'kllrma)·a da !Uzum kal 
merı n normal ve fa"idalı bir mr 
ı ide me '"'Ul rı1ab lece~· had İlk.,kullann altı yıla t:ıkarıl-
dı as'a umamalıdır. E11 ,den ma•ı 'llal"n~e ııllelerl d i~Undil· 
fazla me\cu•ıu b r ~ınıfta en ren bir mil!~eln i de nazarı 
ba•uılı snılan !:ifretmenin dikkate ıJmqk ic ., erler. Aıle-
b le m'H f' k olmauna kat'i- 1 r C"cuklarının muayyen tah
l n rr.kin yoktur. sıl kıdemelr" "'!den .l!Eterek 

6 Otretr.ıenl'ı basan de- bir An once h ah atılrrıaları-
rE>ce•i, qnıfını gecmiı veva nı t••"rlrr A~:r hant ve ce· 
mez ın olm•ı ç"c.";klımrı ~"k1'l· cm : ""'lan d1 b•ınn A'l'lrdır. 
~u ile olçtılemez, randıman bu Bu ~eb,.pl" altı Ylllık bir ı'k 
değ ld ... c~ıı·mıva-ı r·~ ~l hlıs l, fi!; ytl s11" "\ nrh nkul. 
tahştırmak fılhal<lka bl!•e•m.. dört l,11ık li&e tahç 11 'e b ınu 
nln va~ re :dır. ama her turııı tnk p eden yill<~ek t !ısıl yıi 
tckayytıt \e ihtımamlara rağ· ları bir ara a t<Jpla'lır~a •ö Ja 
men muhtel f ruhi ı;e a l!vi bir hf!sap ort ya çıkar: Yedi 
sebPp \e AT Her altında çalış· yaşırııf;ı ilkolrnla ~ r n b r ça
mı) an ve tab'atıyle muvafl k cuk hıç sınıfta k ım~rn k ~ır 
olarıı.ı an çocufu sınıfta bııak· ti\ 1e anc~k "'rml dört ~aşm"ı 
mak da ' "" öğre•m,.n n vazı- yük~"k o'<uldm mezıın nhc·'< 
re dlr 01"etme:ı bu \aı!fevi tır. !::taj ve lhtı ~ 'ıllu''ll b•ı 
)apaı-lren tam ıniyle mti •alı:U h"S ra katma"llak IA,,ın. Bır 
'e selAmıotlı b r ruh dl•iplini cocuru., '\"lrmi ' • ra kadar 
ile çalışah lme1 dlr. tah•il 1'" 11rP. mıı ·aft a~ ,.,, ''11 

7 - Bütün ' ::ıi."•ıJları'!a b"· karı on b n Jıradır. 'r1lrnl ~ ıl 
den rğıtımi, rr im lş ve mil ları uuı p•c1 mıı~ ·f d:ı n n•o; 
zık dE' ~ıerı m •• • grup u- bette artar all 11 bıltce1rrlnin 
ulil go·terllM!'lldır. bun~ taharr .lllU olmı~ acaCını 
8 - ı::,,"l zaman'arda ma "1 dti•ur U~,.r ız 

•n f,;rl!'n ba la"Ilı~ı.,., \k • l t 1knkulla •'l br$ yıl olması 
c;~ret!'renl'lın hı-r şe\d"n cl'rr t r 1h l" ırtalıırl! b rlM'!'f'esine 
b r unatt.-Ar oMuğı.ı ve ke'l1 ıua' r b ıluruvonız. o~ta o-
sanatkArlı~ı sahasında biraz da kul llkın tl'ınııdı;ıdır. B•ı iki 

erbest o1ma5ı icap ettiğı du· mtıe •e<öP} i b"r bütün haline 
nfilmelıdlr luhıtl icap \'e getirmek her bakımdan büyiık 

hususiyetler nnan dıkkate a· faydalar temin eder. 
lınmadan şu ecnebi m"mlek"t· Llsele'rin tekrar üc yıla in 
te tatbik Pdıl!'n bir metodu!1 dırilmesi me,rlesıne srellnce, 
A sından z ~ıne kadar b ıde ho le bir teklıfın kabulU, he· 
tatbik nl i•temek 3 anlıs bır nuz tatbıkine leni gecllmls ve 
duş '1Uttür Yenl b'r metot on neticesi alınmamış taze bir 
ce hır brnek okulda en aı bir mevru üzerınden tekrar eskiye 
~ıl tatbik eiılmek curetlyle donmek drmeklir. Bu da ma!· 
tacr be edıllr \e alınacak ne· r fın lc'ed•~i istikrara uygun 
t "l'Ye gore ve b·ı 01etodıı ta•- dUcmez. İlim adamlarının ka· 
bık eıiPcek o~retııı•rıl"'r de re· rarları tetkık. müşahede ,.e 
tıftlrılmelt surPti:ı,.lc dıter 0 • •ecrüb,.nln hanladtlh kat't se
kııllara t•mim olunur. bPplere dayanır. Hele maarif 

9 - İlkokul öğretmenleri· me•clelerlnde! ..• 
'"e i:OS'tr lr,.ok nÜ'nUtıe den· ı r 
'nln r \ı .. ,ı rg ltl'ıı uan v• ~~~~~~;ıtq~ 
ri~rr•,..,,.r 1 !nım•ut liilfe+ler 1 t'. 
kar~ •!'•dn l'iı kar ve fıofpril!· 
ta k ran :ıı'!•h e• arzetme•ln. 
~Prı uzak b• 1U'l..-!; ı lhı.,,~•r 

10 - Her vıı fc'a'lhul, An
krn, 1rmı~ Vf' emsali fehlrler
rle teka!"ı il kunlan ıcı1mPsı 
~;eri,.de ol ır. 1 

Tll it 
anla ıa ı 

ı 1 - t k,,kul l:lğretmenl ı 
't'ti~t ren mu .. ,~e;elerln bugU'l 145 yıl eneı bugun, 9 
k lre n slı@•te daha çok kemal 1 T"mmıız 11!07 ıfo Tllslt sulh 
~""zr'm"'' Hıımrlır. muahedf'•I fmıalanmııtı. Fo· 

12 - İlkokul o~retmenlnln roland mr~·ıtan muharrbesln· 
·-ık nkn'Tla~ı ve hattU yabancı de Rus ordulannı peri an e. 
hlr dıll iyi oğrenmesl e~babı drn NapolJ nn Bonap:ırt, J'ö 
en kr:ılay tarzda temin edilebil nlgsbl'rg'e girmiş ,.e bu ıu-
melidır. retle rru~' n araılslnl hıma. 

Dün, Ticaret Odası tarafından Otipek Palasa verilen bir 
vemekli ba•ın toplantısı esnasında, Se .. gl Komlserl KAıım 
Yurdal'11. bu mevzua temu ederek: Eergide vazife alanhrı'l 
liyakatlerine i•imat edildiğini, sergide çalıştırılan diğer me
mur ve mu·•aMemler isinde de asla• iltimasa yer verilmedl
~inl ifade etmiştir. 

Dığer taraf an. bu işlerle yakından alAkası olan bir 7,.'Jt, 

sergide ~z1fe aıanlara hakkı huzur ve maaş v.s. olarak 180 
bin lira \'erilrllğinl sövlemls'lr. 

Emniyeıte 

Çanakkale geıi i 
ilgiyle karşılandı 

D 'I 

1 Yalova 

K K A T 
31 T-emmuz 1952 keıldeı;lndekl 

Dün ıehrimi?de h u sa. 
h:ıhle' in at hıılutlu, sonra· 
lan açık gt'rmı,, ha' n ı;ıcak
lığı gölgede en düşük 16, en 1 
~ iiksek 26 gıineşte 52.7 ~on· 
tigrat olarak ka3 dedilmlstlr. 

KUCU.{ 

- Tilrk fedcras~ onunun 
aldığı karar çok ccsuranc
dir. Fakat bundan şah an 
tok Uzilldilm. T Jrkler 'er· 
dıkl ri bu kararda ııırar e
derlerse buna Beyne1mılel 
Federasyonun bir diyeceğı 
olamaz, b)ı dr Mdısr ı &\· 

nen kabul etmrk m cburh c
tınde kalırız Ancak dün a 
güreşçılerinın bu k·~met1 i 
elemanları görm,.kten mah· 
rum kalma~ı. onları s:ıbırm: 
hklıı bf'kl 11ven Fin sc •lrcile
rinin de bu fırsatı bulamı· 
yacak olu~ları teess r 'eri· 
cid'r. 

Yani, Flnlandh·ıılı b:ı&kaD 
demek l!tb or ki: 

- Siz durup dunırken bin 
dlğlnlt dalı kestinlı. Biz ba 
'azh et kıır~ı~ında ne yapa· 
hm? ... H lbukl böyle bir r· 
.} c, bir cesaret eseri olmak· 
la beraber, hiç de turum çe 
mrcburin:t 3 oktu he Fin· 
Iandh•alı haıkan lçlndPn her 
bııJde EUnları da geçirmiştir: 
.~anki dun anın dört tarn· 
fından ı;rlecek ı;ilrC" "Uer a· 
ırasında dıı• t Turk gtire5çH· 
nln dtırumıınd olanlar, hat· 
ti amııtorluk ltııbırıa utrlıı· 
rulmık ıtır<?thte muti bedi· 
e değil. pora ahnı5 rtıref· 

ı;i1Pr hlc mi .}ok? .. Onların 
fedPrııcyonlan yeya olimpi
yat komiteleri bundıın ha· 
h"rdar değil nıl?u'll) r<;lt<>ktrn 
diln ıı ,. Fin güre r teri. 
Türk feıler11& onunun bihle 
bir karar ~f'rrreğinl ııcla h 
tınna getirrnl ME!k Turk pi 
reıtilerlnl beklh crlardı. A 
ma ne 3apalım ki... . 

E,·et, ama ne rıo;ıılım '1 
milli ollmph ad kom!tcmlrin 
krald n fatla kral dıı "anan 
b rı m"nsuplarının. Tilrk fe· 
derııs' onunun bö\ le hlr ka· 
ra,.a varma~ında mlie~·ır nl 
duklnrı enin ılmaktaılır. O· 
llmplyat kıırnlte51 ha•kenı 
Remuı r'.rkan'ın istifa etınis 
olduğlı hab11rl de. kendisinin 
kararda müeıısir ola,rılarh 
h ,,...fı\ılr olmadığını göster· 
mektedir. 

Bıırmnla ~er, blnd• ' • 
mi, delı kendimiz 1 e5mC'ml• 
ratme", b,.n kendi .hesabıma 
, ine iımıtlh im, Güre& milli 
5porumuzdıır. Giırc ;çilen· 
mit arl!51nda çok dr.~rrll e
lemanlar 'ıırdır. Lfinımsuı 
,.e yanlış bir kıırarla lramp· 
tan çıl\ıın1Pn dört ı:urrr.ı;I 
yerine ollmph"adlera gbtll
rillecrk gil rr llr.rln ile ser· 
best ~ilre hı dlın\'a pmpl· 
,·onlu~unu tı~~lııı 111llletlrre 
kıtıt•rmıımnlı lr.ln canin ha&· 
la çalıearaklnrına r.mlnlm. 

Sadun G. SAVCI Kazanmak için 2 GONONOZ Kalmı~tır. 
K\'IM-, 13 _ İlkrı1tul öJre~menlnl da mrn ele ı:cclrml5ti. Ru5 Çarı 1 OS KELhtEYLE 

ha \er '1111 kıJa1illecek sebep muka\f'mrtln b!\·hude oldu. Tu·· RK.IYE KRED"ı BAN KAS 1 A o na Eroinle mücadele için 9 TE t~IU" 1952 Helslnkldr. l\us ı;porrula· 
ı"rden bıri de mahrum yet böl lunu ıtnrmU5, mütarekr. ta· • 1 ' ~ nn kampına glrlleml) or· 
gr'erınd nobet dr~ıstirme u- lrhlnıle bıılıınmuftn. 9 Tem· çalışmalar ÇA RŞAl\1BA 
Ulu"llr tatbık edılme~fd[r. Bir mu1dıı lm1ıılanıın Tilslt mua· 1 dd AY 7 - GÜN 31 - HIZIR 65 mus ... '"' ı 1 O Temmuz 1952 ak amına kadar 150 Eroin \e u:ı:u turucu ma e Rlfl\Iİ 1368 HAZİRAN 26 Sporda dahi cdemlr per· 
şehir bl:"r•men okulıınrl~n me· hl'd"S l"' Fransa Anupada ımııl edenler '\C bunlerı satanla - ' 1 

zun olup da Şa\ ~at kau~ının hô~im' d"' lrt helinr. s:rlhor· lira yatırınız. ra karşı f'SR lı bir sava~ açılma-1 HlCRt 1371 - ŞE'"\' AL 16 deı siyaseti: •.• 
bir kö:yUnde )irmi beş yıl de· du. luııhl'dr.de Oı;mıınlı ılr\' sı kararlasmıstır. Vuıt1 Y.ual TAfJ.JSERT 
vamlı va1 fe go en, aranıp ıo- 1 ti ile Rus' a arrıncla mu. Vali ve Brl!'dt) e Reisı Goka 04·3~ 08 52 Bir sanık hakkında 
nılm \an hır oı:retmen·n nasıl tarPkP. ııktrdilrretinP ılıılr İstanbul Yeni Postahane kar:ısı yın ba·kı:ınlı~mda Emnı~et Hu·, 12 19 04 38 
bir nıh hftlrtf taş~acağını an bir knvıt 'ıırdı. l\tııt rPke Be~oğlu İstiklll caddesi 339 kuk 1 !cır! \e llı:lncl şube mtidur. ~~.!~ ~~ ~~ idam iııtcıniyor 
lamak kolaydır. lmıalandı, l'"aknt l":ııpollon İzmir BUyilk Kardlçalı Han !eri bir komi ~on halınde top ı 2143 02.00 Bundan dört ay öı:ıce Bakı!• 

i4 - Bır ılkokul ö retme nonapart, o~mnnlı lmrnra. !anarak bu hu usta acıtacak u- 02 22 06 39 koyde çocuğu A,>layı dovcır k öl 
nınln vaz ff' 1. bır Un ver•l•e torluğunıı Jl&)lasmak itin bu vaşın esas'arını t ·bıt etml lrr dUrdü~U iddıa ohınan 1brahi::t\ 
P of(' orılrı ırı \rıre ındı>n '11

• ~erer R•ısn il!'! e:lr.11 mıııa Her 1 ~O .• liraya bir kur'a numarası. dlr. Komisyonun hazırladı~ı ra·ı c ... , ... ,,. '""''" '" 11•" " " l Necati hakkında sorgu h. kırr i· 
ha ağır. d1ha )orucudur. Bu krrt>lf're rlrlpnb hulıınU\or- por Adalet Bakanlığına gonderil ""'" h"'""· ... ..,,,....... "'' tince yapılan tahk kat ora er· 

'vaz.ıff'nın al!ırlığı ni b:?tınde oğ ı du. TPJ.J\F.Xl et m ·t.r. · ·• .. ml;tir. Sanık idam cezası ıle tec· 
r menın de erinın de mubl· ;~~;;;;;;;;;;;;;;;~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~==~~~~~;;;;;;~.;..,.~.;;;...;.,;; • .,,...;;,,;;;;~~========~;:;;;;;~~~==:.:~:::..::::: tınce de erlendlrllmesl kap e· • 
der. İlkokul oğretmenlerlnc le 
nl mlıne\I ufuklar acılma~ına 
taraftarız. Ba nrılı bir ilkokul 
ö~retmenl ı~tf'r•e imtihanla ll· 
n 'ersfte, e l:ı,. b;lmelidlr. 

15 - ltknkulhırda okul ile 
allenın b ıs:ilrktin~en daha sı· 
kı. daha \erimli ve daha tat
biki sekılde lşblrlığınl dUşUnü
yoruz. 

16 - Bakanlıtın ilkokul öğ
retmenlerini gruplar halinde 
A Hupa ''e Amerlkaya göndf'r· 
mek kararını memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

17 - ilkokulun son sınıfına 
gelen Bğrencl hakkında okul 
oğretım ve idare heyetlf:rinin 
'uzu hu da aşan krsin kanaatle 
rı bulunmalı, okul ve ailenin 
işbirliğı ile cocuklar, ilkten 
mezun o'unca bir selekıyona 
tAbl tutulmalı ortayı tııkibe 
kabıliJ ctlı dolirudan doğruya 
h yata atılma ı irap eden, ılk 
t hslle mU~tenit meı:Jekt tah· 
sil ~cirme i u~g·m gcirulenler 
d r gruT'landırılmalıdır. 

18 - Anormal \e te"b vesı 
zor çocuklu normal sınıflar-

etıttxd KISIM 
1 

18ll0 senesinde, Cinclnnati 
kanalın\11 &ol kıyısındaki bir 
ıckıh kahvede bir fabrika a. 
centesi. Ray Schmldt'e kadehi
ni kaldırdı. sonra kır.ın fazla 
namuslu olduğunu ileriye ;Ure
rek, kendlsıne acıktan acığa 
&öylece cattı: 

- Ben böylelerini tok gör· 
dUm. fnrana kuru kuruya limit 
\"rrenlerdensınlz. Baştan cıkar
tıp sonra da 03 un bozanlık cdi-
~orsunuz. 

Ray, bu sözler karşısında kı 
zardı. Boynundaki kUrkO dU. 
ıeltti, sıkılganlıtını örtmek ı. 
tın daha serbest gorünmeo~e c•· 
lı tı. Ağzından çıkan sözlerin 
mAnasını avramadığını belli 
eden hır saffetle dedı ki: 

- Hele bir tecrtlbe cdın, ba· 
kalım. 

- Akşamdanberi bunu yapı
C\rum, ama nafile. 
Fabrıka acentesi bir taraftan 

YAZAN~ 

keklannın 105 olduğu ve oğ· 
lanlann sMlceli ytizleri pek f· 
yi setilme!liği zamanlarda hiç 
de fena değildi. Fakat gecenin 
loşluğu cild bozukluklarını I· 
yice ortmediğl sıralarda, Ray 
bu temaslardan tiksinir vıe oğ· 
Janhrı hafıfcc gcrl)·ıe doğru 1 
terdi. 

Bu tarzda fingirdemek hos
tu. SonJnda kızların ad ı cıkar. 
dı ama, buna care yoktu. Hele 
Ray gibi kadın tarafı tok ku\' 
'etli olursa. tabiat ile başa 
çıkmak gtittU 

ı 
yilrilr, giderdi. Fakat çok defa 
Ray, udece otelin onunden 
geçmek için uzunboylıı sUsle
nır de byle sokağa cıkardı. Do. 
nilp de kendisine bakan ba$1a 
rın. sırtında dolaşan ateşli ba· 
kışların karşmnda kanı sanki 
daha sür'atle ce\ el tın ed!'rdi 

Dolgun goğ il, ıki elın ancak 
kavra}'abilec!'ğı kadar ınce be· 
11, mlıtenuip bir vücudu vardı. 
ilunu da bilırdi. Arkasından 
savrulan iltifatlara kulak \'er· 
mek hoşuna ı.ıiderdi: 

Güzel yavru! 

ÇEvıİ1EN~ z 

:zamanlar, bu h le lmmış gibi 
gorünmek ıstcr ve· «Sanki bu 

N YAL N 

ve kıvrak bir kız haline gel 
mi Eti, 

Erkekler Ray Schmidt'i sı. 

kıstırmaktan hoşlanırlardı Bır 
taraftan vücuduna doğru uza. 
nan ellere hiddetli şamarlar 
ındırir. fakat bir ~araftan da 
iri e\A rô;lnl ''e dud:ıkları tat 
lı tatlı f!ıJlum er ve hir!dPtll ha· 
rekrt rini tekzip ederdi. 

lanla kapının esi~inde otunır 
du. Gece, saat ondan sonra pen 
cerelerden uzanan komşular. 
çok defa Ray'ın öpliştugünl.i 
gormUşlerdi. 

Ray, mektepten clönı:ırkcn 
kitaplarını oğlan arkadaşları 
tasırdı Bırçokları evinin ör.ün 
de toplanır. onun çıkl'l sını 
beklerdi Aralnrınt!a el akala· 
rı yaptıkları da 'Akidi VE>lha~ıl ı 
Rav'ın havalanmış bir kıı ol· 
duğu söylenirdi. 

Ray'ın on ile \ '3•ınıı \ ıırd•!l'ı 
sıralardardı. Zrn in bir mUtr
ahhit olan Anth aıilı bir l-om 
şu: km Rerth!''ın na~ Ilı- ko 
nusması"lı menetmişti 5:etıPP 
olarak da. Ra' 'ın oı-ıa.,ı~ 1 
öpO!l!ı~UrıU ılıırl •ürrııll tO Eu 
nıı d•ı\'ırn Rqv. f Pna hald!' U 
rUlm!lctil Bulı> ık bir ha~talı 

b tııtulmuc ıı•.,i karanı .,~ ~ı 

tına alınmak, çok fenasına ıtit 

mi••i 

EMI. c:'AN MERAKLILARI NA 
- Seni bisiklete bindireyim 

mi? 

özl 0 r hoşuma gıdı:ı: or mu sa. 
nı orsun"• derdi. Fakat ıçln ı . 
cın bu iltifatıa ... dan cok ho 1 . 
nırdı Harıku'5de olan oğ ı 

kabarır. kal~nları ikı tarafa 
dal,.ahnır, bacaklarının ad le· 
leri 61~erdi. Sırlındakı hpJnvol 
morlasına \ı\"'Un farb;ılalı P.lbi 
sesını. cıfle ıc etekliklerini top 
hu•arak vfirur rrçC"rdi F.rk.,k 
Jı.:ırin bakı !arı na:ı:'a lldl'•a 5! z 
11 bır tf'\k verlrdı Sıcak su i
le dolu bamoda unınıp kitaıı 
okurken duvduCu tatlı zevke 
benzer acııip bir haz• duvardı. 

Bo~:ızın en kıbar \e en t!UZ 1 )'eri 

bu sözlen sövlerken, dığcr ta 
ortan da masanın altından 
Ray'ın dızıni sıkıstırmağa ca 
ışı} ordu. 
Ray'ın da basına hep böyle 

e}ler gclırdl. TA cocııkluğun. 
ıanberi, kabaca bir kız olduğu 
•amal'\lar da dahil olmak üzere. 
ığlıınlar hep onu kb'e ba9la. 
rında sıkıştırır. l:ipmek isttrdl. 
Ru ~ lmt•rmalar Cincinnati so 

Ray, tam mtınası)le kadındı 
Ge:ı:ik otelınln bnUnden geçer· 
ken, zarif bir el hareketiyle 
oyle bir etek toplayışı vardı ki 
bUtUn erkekler dönUp ona bak~ 
maktan kenliilerını alamazlar· 
dı. Bazan da dudakları:ı:le, kızı 
opmf'k isterlcrmls gibi. bir ta 
kım hareketler Yaparlardı. O 
ıaman R v h:ı~ını dik ~utarak 

- Benimle gelir misın, be 
beğim' 

Ray. ıhtlvar Adolphe Sch 
mıdt ın kızıydı Çoruklııihından 
beri ba ka ba ka eek 11,.re .-: r 
mişti Vakıt \'akit hlr o 'an co 
cuk gibi ha$arı ve ,-aramaz ol 
muı. sonra kustııh 'e me\darı 
C\kuvucu tavırlar takırım•~ in 
~~"1 ., ,.., ~-,rt1n rı1: .,r, rı ~atf e n 

Dahıı çocuk ~8$ta ikrn, he 
nüz saclarını tnrıuz halin!' l':e 
tlrmrden \'e ıızun etek thi'nr 
rlen bıle. herk 0 s onul hnkk•n 
da dcdi1'orlu \"aı:ımai!a tıtı·h 
mı~tı · .-Şıı Rav da o~lanlıırh 
flngirdemektt>n ne kadar hl'~ 
!anır'• derll'rıii. 

lhtfrar Schmldt. kızı}1a bar 
cıkmafa tesebhils (lahi rtme 
misti Herke<iln bah~ettı ı 2ihı 

sokaklarda 5UrtmPslne m!nl o 
lamamıctı Bircok ıık•amlar 

R v i\{I. ile hl!!an ıb ıitırt o~ 

O"lanlar krndl ini öpmrk I• 
th orsa. kız ne vaııııtı· ırd•~ 
Hem rıJılaTJlar h!'r k» ı 1iT'm"k 
ten ho-lanmırorJardı ki. Ra' 
da. ak(ı l!İhi. en fazla örım"k 
!ctedlklP"inrlrn blrl~I ıdi Hl'f 
iki taraf da bu rioii~mek•rn 
re\'k a lıvord l' TIPrt hl 0\'l ""\ ıı 

Rav'ın Ü\'PV k\7 lr~rr!e'I Prrrls 
vı ıptıın örıPrı 'oktu Frcdıı'llın 
ennıısl. Rav'ın hııhasl\ le e' lf'n 
nılf hııluntı\ orı4 ; 

EMIRGANDA 
deniz gö Ur, iskrlr~e Hkın, lk \e orta okullar arasında 
tr:>k I.' l•el ar 2la'" 3111 ktır 

lllurara t mahalleri: EmlrgAnda baklial Ahm t, eski 
muht:ır ,1,Jl:ıl-tdın, h!.'rhrr Hasan 'c lhrahim Erendi kah 

\f' l"'IP r lıt "" IC'rP 

- Çiçek gibi taze .. 
Gibi IAf atmalan duyunca, 

Ray, göz kapaklarını yelpaze 
gibi indirip kaldırır. mahcup 
bir ta\"ır takıO\rdı. ü,ey kız 
k"rde~i Freda var•nrla olduğu tno, ıı'"ı 'ar) 



• 
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'Di-ŞP~ Kuzey Kore 
!Teknik Okulda sene sonu merasimi \ 

-
De Gaulle'ün ı~~-----ıı 
Partisi 
Parcalanı or ~ 

B şbakan Musaddık yeni 
kabineyi kurmak istemiyor 

1 Sanlralları yine 
qmhalandı 

, 

Yazan: E. T. 

* Kornunıst rejimin )Ol· 

ııuzluklan hakkında de· 
Hller topla' an bir B\)J 

kıt, d!!n Ruslar tarafın 
prıruada i bajında bulunan dan Batıdan Do u Gr.rlı 

Pinay kabine·inln uıi)etl ne krınl!'?11 tır. 
Cok unptir. Mec:U.tekl ı;ogıın· * Kuzey Koredckl elek· 
hık bu parti>e taraftar değıliır,. trik untrıllırı Bırleıml 
el!r.den gel•e kabin[)i derhal l'IWletler hau ku'" etleri 
de\lrm"k ister. Buna rağmen ka· tıralından tekrar bomba· 
blııenin itımal re;l alma ı halkın lanmıştır. 
Pi!!ı)'ı tutnıa5ı netıccsldlr. tc • * Birle• Amerika Cum • 
b7~u.k a) enet 11 baıına geleni ·humetçl Partınin Cum. 
Pınıy geçim mınafını ucuılat. hurbukanlı#ı ada) ını .sec 
mata, sıfıra dutmek tehlıkesi mek llz•re yaptı~ı toplan. 
gö!teren frangın kırmetınl koru. tı de' am P.tmrktPdir. 

T rk 11aııaıl11 .Ll11•11• 

1 Tahra'l, 8 - İran Ayan mer•i&inın Dr. Mu addık'ın ~·eniden ı 
ı •ıdua gelme·i hu u unu m\izakere etmeçien parla.men· 
tonun kHarı ta·Hp edereklt:hte oy \'erme5inden son· 
ra Dr 'Iu-1ddık a.\ an mec lır.ının Ukındıgı tıvrı be· 
ğenmed·r nl ifaıie ederek parlamento 'e 4:van meclısleri ka· 
ı•·ıı •art ıı itimal re~ 1 H:rme :iıkll'ri takdirde leni hUk!ımeU 

kurmaktan arfınaıar edccr~ınl acıkJım(ftır. 
Bugün Iran Şahı, han meclı&ı ıdare heye•ini kabul ederek 

bu rneHtı uzerlnde ı:orU~mu;tü r. 
Dığer taraf•an Iran parlıımer;to&u buiiln bir toplantı vanmış 

ve A ·an merl!sının Dr Musaddık'ı karsı takındlfı tavır bu top. 
lantıda ~ıddetle tenkıd e:iılml•U _.r, _____ _ 

Viyanada çocuklar Oılo'da bunaltıcı 

telefcında peri masalı sıcaklar hüküm ltlalı \e )İlbellm'le muuftpk * Jran ın e·kl liaıbnkanı 
o!Jııuf, halk kendisine dort elle Dr. l\lu•2ddık ) eni kabı. dinliyor sürüyor 
urılmı&tır. Boyle bir adamı •· neli kurmak l&temeditl· 1 Vı)'anıı B CNafen) - Vıyana· Oslo 8 (A.A.) - Bunaltıcı sı· 
leyhte rey vererek d115Urm~nln ı nl blld.ırml~tir. da telefon ldaretl tarafından a· caklar diln O~lo sehrlni ve civı· 
hllkuı ıaubını da' et edece~i lınan b r tedb•r ıave~ınde tOC'Uk rını ka•ıp kıvurmu!tur. 
muhakkaktır. Partiler bunu bil· Japonyada kcımünistlatle Jar ıstedıkh•rl uman bir numa· Bu :ımal memleketinde gö· 
dikleri için ihtlyatlı hareket e· polis ara5ında rav1 t ,. ıtmekte -.e te~eforıda rtilmemif bir ;ektlde dun hara· 
diyorlar. çarpııma bır perı ma«lh dın' vebılme~e.· ret golgede 30 5 dereceyi aş· 

Pinay il!tm hafta oldukça E1kı cıldu dırıe~. Her hafta per ~asalının 9mtır. 
bir imtihan r;eçlrml-lır. T\ınuata Ttı\r> o B CA p ) - DUn rece mevzuu de •ir lmektrdır. Bıllhare hararet o dereceyi 
r~~ıcalt rlahat hakkında Dı5 Japon; anın · S. cU bliyu iehrı bulmuştur ki, hır verandanın 
:,.. Bakanı 6rhuman tarafın. :-iat">a da pol ele karışıklıklıır Urfada ,apka kanununa camlarından suzulen yakıcı gü. 
il - ~uırlının proje mec:lı te go. çıkaran b n kadar komtinist ara- ne 5ôaları yangın çıkarmış, i· 

r ı tu urkl!n mebuılardan lıu~ilk 1 sında patlak ,·eren ı;arpışmalıır muhalefet edenler kı katlı bir \illl bu yüzden kül 
~-r kısmı proJ,.)i tenktd etmıı; S 5 saat !ilrmU•tur. ~cıfjaldı olmu~tur. 
d r.,,,~ıı cenah fatla müsait bul· Bild rıld gıne gore 1 kıfl ol· İ . Osl'> hanlil ösilnde cereyan e-

u ... , ıol C:!nah ynll halkı tat· mus \e b r çoğu pol s olmak ti Uda, 8 (Anka) - llmı•dr d b k h t1 k 1 
ınlıı etnıl)ec:ejl, merkez lse geç zı>re en az 63 kbi yaralanmı~·•r son 1:unlerde şapka karıuruna ı en+ u va ·a ayre e ·arsı an: 
kalınılıtı, için ... Dı lılerl Baka. AYrıca 117 gost;rıci tevkü edıl: 1 muhalefet bariz bir 1Jekılde ken· ı' mış ır. • 
twwl nmısup olduiu Cuınhurl. mıstir. dıııl ~o~termı>te ba~1ıımıstır. Bu -0--
yeıçı halk hareketi mebuılann G I R'd l c:Umlt>den olmalı: üztre bu1:lln K ki J'd b I 
dan bir kuııı.ı bUe aleyhte bulu: enera ı gway ! 20 kı•i hakkında zabıt tanzim ır are ı e u unan 
nuyordu. Fakat Plnay, Dııt teri Yunanistana gid cek cdıler.-ı. ı::a\Cllıta H'rilmıftır. şiıeler hakkında Saftlık 
:~nı~dın!~afaa ederek onunla Parıs. 8 <AP) _ Atlantik Afycın hapishanesi 
hal A•· UEtunu &o.)le~lnc:e der· Paktı de\letıerının A\Tupadakl d I Bakanlığının tebliği 

... an aular durmuı k hl •·hı a am a mıyor 
lUmat re ı 1 ' a ne a ı kil\" etlerı 1:-ı komuhm 

Pinay'e ha~k~~i11;r General Matthcw Rıdm\a~'ın 21 Afvo'l, 8 <Anka) - Son bir 
l.stiJaazuı büytik madı, > apılan Temmuzda At•nau gıder,.~i ,.e ıl ., rfında ılimıze bağlı koy 'e 
k•···- il muuliakı}et Yunanlc•andı ~ gün kalara~ı bu ılrrl,..rde cinal'et \'ak'aları stir· 
~as e me)dana cıkmı•tı . .., . 1 , d H 

Halk lstikraı..a bUvfik ill ild " r. gun .uu'tı>f.k A\"'Upa GPnel Ka· ntlP artmı bu unma ta ır. e· 
tılmııtır. Den.iJeblllr k ç e ya. r rg~hmian ırıkta"mış••r. mPn hemen herli'Jn bes - alt' 
Meclise de!U halk dl Pinal lunanistan ile itabı karplıklı \Bk'a olmaktadır. Bu ~uzden il 
htilduneti lda~e ed.

1 
•Yanarak \izl') l kaldırdılar rezae\ i mahkumları barındırıi· 

De Gaulle bu uıior. Roma, 8 <AA) - Yunanbtan rnı)·ııcak bir durumı du~müstUr. 
nıın defildlr H ~yelten mem. le I•ıılya kar ılıklı olarak r: a· İl "11iz C Savcılı~ı d•ırumu Ada· 
ınek "eni ae· imulkiımetı delir· ha+ vızelerını kaMırmışlardır. ıJıat Bakanlı~ına bildirmi<tir. 

" t ere ıetnin ha. 
nrlaınık 'e ına)asa ı dı:ığl5tır. 
ınek icln talışıyor. Bu maksatla 
partisinin kabine ale)hinde rey 
,.,mte!lnı istemi tir. Fakat ılm· 
dJye ~dar meb'uslardan bir kıs. 
mı .. ~ekım er kalnııı, bir k\smı ile ı 
ka-ıne lehinde rey \:erml tir 
Bu hareket de Gaulle'i kup) r~ 
b!ndirmlıtir. l1ırtI idare heyı-ti 
toplanarak pırtı dl lpllnlrıe Th 
Yet edilmesini lstemı • buna rı: 
•Yet etnıı enlPrln ııarttden tıka. 
nlauJdannı ll~n etmi~ir. Bu 
IUn üıuine 30 IUPb'uı '' 20 l· 
~:!1 P•rtlden çekllmtıtlr. :Bunu 

kalınnıo da takip edeceğini 
~:ı:e Gauııe •Frıınsıı llalk Top. 

tuıı nda esa~tı bir parçalan. 
:a ol~raftını tahmin edenler çok 
h.~' ızJ3 et bugünlerde kabine 
lAın ndı itimat re i lstendl!i 
_ •n belli olaraJ.iır. 

Abdurrahm;; Boyacıgil
ler Meclise bir söı:lü soru 

verdi 1 

:!~:l~~t:ek(•~nk~b;fur~~~~~ ı 

' 

• 

iŞ 

Türl\İ)7 e 

BANKASI 

Hizmete Girecek 

Yeni Ajanslar 

10 Temmuzda H EYBELIADA 
14 

17 

21 

Temmuzda 

Temmuzda 

Temmuzda 

SAMATYA 

ŞEHREMiNi 

SEHZADEBASI 

Ankara 8 (A.A.) - Sağlık 
Bakanlığından bildlrilmi~tlr: 

Bazı htanbul gazetelerinde 
Kırklareli cl\'arında mıkrop ih· 
tn a ettığı bildirılen hır takım 
ılAç §ışelerı bulunduğu haber 
\'erılmekte "' bunların muhte· 
,.,yatı hakkında bazı tahminler 
ıleri sürulmektedır. Esa~en adc 
dl 3 den ibaret olan bahis mrY· 
ruu ıışeler Kırklareli . \'alıh!;in· 
'detı Bakanlı~tmıza gonderilmi~ 
· ,.e Bakanlık tarafından muhte\·a 
ları tetkik edılmek lfzere hıfzııı· 
~ıh ha enstltusUne te\ di edilmiş· 
tir. 

1 İlk alınan neticelere göre en· 
di~e)ı mucip bır durum yoktur. 
Ancak tetkıkat tamik edılerek kı 
sa bir zamanda nelice ıhndfk· 

1 tan sonra efkArı umumiyeye ar· 
zı mılOmat edilecektir. 

Burdurda afycın alımı 

Burdur. 8 CA A.) - 16 Razi· 
randa Afyon kampanyasına baş· 

!ayan Burdur ofisı, buıilne ka· 
dar 6 bin kilo afnın almış ve 
müstahsile 200 bin lira ödemiş 
tir. Bu seneki miibayaa umumi· 
yetle koylü alımına inhisar et
mekte, mUstahsil afyonun silrat
le utın ılınmuından memnun 
kalmaktadır. 

S!oul, 8 - Buıun Korede 
muttefık bombardıman uçak 
ları, 2 hafta ~"'el buyilk ha· 
va akınlıırı sırasında tahnp 
edllcn 13 elektrik santralın· 
dan hırıne ) enıden bomba· 
lar vagdırmışlardır. IS ıncı A· 
merıkan ha\B gticu komutan 
h:ından 'erilen mallımııta 
,::orl!, hu•unku herld Çan;:. 
ltn bendltrınde ı 2 numara. 
lı eh•ktrik santralı idı. Ko· 
mlınıstlerın bunu tamıre u:· 
ra~tıkları bilınm!l tevdi. 

Yalovada bir 
Hekim f evkif 
Edildi 
Yalova 8 - Bir buçuk ay ev. 

\•el ilçemize üreloğ serbe!t d!>k~ 
tor olarak gelen 1313 doğumlu 
Muhsin Zolun adında bir he.ki· 
min, bu milddet zarfında 6 • 11 
vaş arasındaki beş kız çocuğu· 
nu ~eker 'e para ile kandırmak 
•uretıle muayenehanesıne gotür· 
diığü ''e or~da çcı,.ırklara tasal· 
lut ve taudtflde bulundu~ ço· 
cuk ebe\ el lnlerı tarafından an· 
Iasılmı tır. 

Teknik Okulun her 1ene, ders ıeneılnln ıona erme&! mUnuebetlle tertlplemekte olduJu m• 
raslm dlin, ıaat 1'7.30 dı \'ıldııdakl okul binasında ıe•k:n davetli huıurble ~ıpılmııtır. htlk· 
IAl marsı dinlendikten ıonra ilk sözü ılan mektep mliduru: mektebin kıuc:a tarihçesini yaparak 
memleket ihtlyacları karıııındakl durumunu tebarilı tttlrmlı; mezunlırdan bir ıencln keıtdl· 
lerlnl yetııtlrenlere teıekkür etmesinden ıonra kürıuye ıelen B. M. M. Başkanı Refik Koral· 
tın, teknik tıbılltn memleket lcln ıtın ıeçtlkce artan lflıumunı ııarelle ıenç mezunlara ha· 
yatta mU\•afflktyet temenni etmlfttr. Teknik Okul Talebe Feder11yonu bııkanı dı ıüntlıl 
ehemmiyetini belirten bir ko1111,ma yapmııtır. Müteakibe11, haıırlınan proj11 serdsl "' llboo 

ratualar dıntlllere ıeıdlrllmek ıuretlle meraalm nlbı) ete erır tıtlr 

Şehri terketmek ilzf're iken ço 
cuk hahıılarının mtira('aati llze· 
rlne doktor yakalanmıştır. Tah· 
kikat sıra~ında çocukların hep
si, doktorun kendılerlne çir
bn harekette bulunduğunu söv· 
lemi•lerdır. Mahkemece dokto
run te' kıfirtt karar 'er 1 rı; i•tlr . 

Bir batında üç çocuk 

dünyaya geldi 

Balıkesir, 8 CA.A.) - Balıkl'· .... 
~irin Dursunbey Uı;c•ine bağlı 1 
Çamharman kovünde Hilseyın 45Cl.OOO liraya malolıc:ak olan Emllk Bınk11ının Aydın ıubeıl nln temel atma 
Kutlu· 11-ı Ferııfo Kutlu hır ba· Beleılive baıkanı nutuk ıö)lerk en. 
tında iıç erkek çocuk dünyaya 
~C'tırmı •ır. C"ocuklar ,.e annele· 
ri rııhhattedir. 

Yurdumuza hır batındı S fr· 
kr-k çocuk kazandıran bu muUu 
aıleye Çocuk E5lrıreme Kurumu 1 
~cnC'l mrrked ilk yardım olarak 
61 parçadan ıbaret üç kundak 

Siverek' deki 
Kazada 5 kişi 
Öldü 

takımı, anneye bir elbı•elık ku· ı ~ nl-4 1'8 .tı1,,,, 
maş ~e ayrıra 100 lirıı para gon· Sh·erek B _ llç!mıze s kılo-
dermıı. bir telgrafla da tebrikte~ m"•re l!l"~afede Urfa yolu üze· 
bulunmuıtur. 1 .. nde bir kim\~n devrılme hl· 

Ertuğrul Muhsin renkli dısea olmu1. 5 olu. 10 dll' ve 
~ hafıf yaralı ıle kaıa netıce 

film çeviriyor Jı>nmıstir. Kamyonun ıçı ç"cuk 
'e kadın doluydu. Kım~·on, ka· ı 

Af~on, 8 (Anka) - Tanınmı~ dınları şehir çanna ıoıürürken 
tiyatro sanatkArlar•m11ıian Er· kaza \'U~ubıılmu~tur. Bu kazaya ı 
tuğrul Muhsın ııı;a\da İstanbul· sebebiyet ,·eren Mehmet Asla~ 1 
dan şehrimize gelmıı ve ayni esasen şofor d!!ğlldlr. 'Mal sahı· 
gUn taksi ile İE.partaya gitmiştir. bl olması ha•eblle kamyonu eo 
Seyahatinin sebebi hakkında An-ı förden. alarak kendisi kullanmı• 
kara ajansı muhabirinin ıormuş tır. Mblhlş kaz~dan saatam ola. 
olduğu suale. Ertuğrul Muhsin rak ~ofor muavını ve kundakta 
§U ce\•abı \'ermiftlr: ki hır ~oruk kurtulmU$tUr .. Ar 0 

H 1 K · · 1 kli mi şoforiln kamvrınu silratlı ıUr 
•-: a ıcı .. iZ• l3mıy e ;en mesi kazaya sebep olmuıtur. HA· 

bir fılm te\ ~ıyorum. Fılmın ha· dise sehlrde bUyuk teessür uyan 
tı sahnelerıni İspıırtada halı d ı•tır 
ati:ılyelerinde çekecetim. • ınn v • ---n---

Samatyadaki dülün 

evinde tabancalar atıldı 

1 

mer11lmlnde 

~a~gıller, Mıll~t ParL•i Can. 1 
h~ başkanı Ömer So~lunun 1 

!ı):a ~ kdaır İçi,leri ve Adalet 
llıak ~ ı lubınıian cevaplan"iırıl. 
lis zere ır yazılı soruvu Mcc 

TVRKİYE 
Dün ıece Samıtya tramvay 

caddesi 371 numualı evdı oiu. 
rın Klmil dufün yıptıtı sırada, 1 

Bı~kanlıtına vermi Ur. 
• 

GARANTi BANKASI 

_SÜTUNLAR ~Blw~guro@~ 
lstanbul Şubesi 

tabancalar atılmıtı baslamıstır. 
Tabancalardan çıkan yedi kur· 
ıun tal'anın muhtelif yerlerine 
aaplınmıt ve yaralının olmamıı 
tır. Bu sırada bir kiei arkıdafı 
na tokat atmıibr. Tabancı seıle 
ri üzerine dülün evi karıımış 
ve orada bulunınlırdan Osman 
Tanay hldiaeyi karıkola ııderek 
hıber vermilÜf. Dtilün ıvine ıe 
len polisler dort beı kifiyi ka. 

YENi !STANBUL -İ8?Ar\l!UL 
SERGist 

lltbip .,.d. 
llnb\l} .... ıp • Torehan ıs. 
faJa serıısıııtn bir mu, af. 
ttuı:etBlıJık nünıunesl oldu
Dlıtn~ butun basıııın bu serıı 
lı:td) &ebetble yaptıktan ten 
ser~r~l kulak asılmadıtını: 
dutunu Ye bir panayır kurut. 

Ser 1 löyluyor \e dlyor ki· 
r nln hı b. • ?nuvlffak ç ır mfınl ve 

halini g 1Yet irade etmiyen 
uı oldueoruyor \C kimın mes. 

tiınit ~nu soruyoruz:. 
hiç olına~ teınenni ederiz ki, 
zeteltt ıni a ~undan sonra ga. 
ledıkler tın ı~ı nl~etlerle soy 
alııuın. ıBt.ozler nazarı !tlb3re 
tıyenı,re unu ıhmaı etıvek is· 
ıbtır tın kar~ı &unu ~lddetle 
bunda e l!k i teriz ki, artık 
gj lce~ ~onra memleket idare. 
teın1ı v U&tincelere değıl, sls
lı olac ~tb liıll tedbirlere bat 
ri haı: ır ve her idare Amı. 
dile ı ~T düşünce ıne ''e onu 
ınek z e ren ba ına o:ıem ver-

orunda kalacaktır 
AKŞAM · ---:~E~iKAn \ CERE'l' AN 
öt~nsgı:~·l'A ~iYASETİ 

t'\ ~l>EKJ HA DİSF. 
topı:tıııettın Sadak Şlkagoda 
ltes !lan Demokrat Parti kon 

Al 1111lnasebeti) le dh or ki· 
c nıer·k d · nıını ı ı •ki Bı kın uı:ı. 

bak n ııetıc,sı dUn~a siyaseti 
tnıından tok ehemmi ct'i. 

Köylü - Ah! Blr doktor Şehirli doktor - Ah! Blr hasta 
Dül\l!G 

L.__--------------------------------: dir. Rus ba!ını bıle bu seı;ım-
leri buytik dıkkatle takıp e· 
diyor. Ayandan Taft Cumhu· 
rıyet partisi adayı olarak ılA.n 
edılır u sonra da aeçılırse Ba
tı Avrupa mudafaası tert•pleri 
'e Atlan tık Paktı zlhnıyttinde 
deği~m·ler beklenır. Bılındığı 
gıbi Taft, Ayan l'ıleclısinde 
Atlanhk Paktı aleyhınde rey 
vermııu. 

Bu seçlmlrr Amerikan mil. 
leıtlnin AVTupı itlerinden bı· 
kıp bıkmadığını ıösterccek· 
tir.ıı 

SON POSTA 

YER.Lt MALI 

Errüınent Ekrem Talu fık· 
rıısında diyor ki: 

. «Benzerini bizde, hem de 
nı·bet kabul etmez bir eh\en· 

lıkle bulmak mUmkün iken sa 
tın alacağımız malın ılle ya
bancı menfeli olmasını arıro
ru:ı:. 

!!azı se)ler için bu belki de 
calzdır. Fakat meselA ~u son 
ıamanlardaki yab· nc:ı kibrit 
kullanma merakını ben bir tür 
lil teC\ iz edemiyorum. Bes ku· 
ru~a Tekel kıbritı dururken 
on bese, )irmiye, )irmi bc~e 
l atıancı kıbritleri satın almak 
külli~ en mfınasızdır ve cilnnh· 
tır. 

Dfisünmell 'ki bu sade bir 
israf olmakla kalmıyor. Milli 
s~rvettcın, makul bir sebep ol· 
madan ayırıp harice çıkardı· 
ğımız her bir kuru~. damar· 
dan bill mudp akıtıhn kan 
damlaları gibi b ln) em izi bın· 
ncı•!re Zl:Yıf dıi<"lrilr. Buna ni 
çln m!ydan \'erelim?ıı 

Yeni Postahane caddeslnd~kl 

yenJ binasında 

Sayın halkımızın hizmetine eirmfştir. 

• 

TELEFON: 
Santral 24890 

İstanbul Şube
si Müdürlüğü 

24896 
24897 
24898 
24899 

25088 

rakola ıötilrmüi}erdir. ı Ti·CARET 
Asya teleheıl lconferan11 l 
İaıilterede tahıilde bulunan 

bütün Asyalı talebe, Uk defa BAN KASI olarık bir konıre tertip etntlı· 
!erdir:.. Toplantılar 11 ''e 12 tem· 
muzda ~ndrada Caxton Hall'de 
yapılacaktır. İştirak eden ınem· 
ltketler araaında Paki!tın, Hin· 
distln, Burniı, Seylln, İran. Vi· 
etnın, Indoesya, Mmr. Malaya, 
Lilbnan, Suriye, Türkiye, Irak, 
Afııniıtan, ti'rdün, Siyam, 11-
rael, Suudi Arıbiat.,tn ve Yem•· 
ni.n bulundutu lı:onıre tertip he
yeti tarafından mıtbaamııa bil· 
diriliyor. Uneako teıkilltı bu te-I 

Bu Evlerden Biri Sizin Olabilir 
10 TEMMUZ 1952 

Akşamına kadar 150 liralık bir Taurruf he11b1 ı~tırmak 
surttiylı tıllhlnlzl dıneyiniz. 

şebbilsU hararetle dtıtekltyor. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J"~ 

HOŞ MEMO- Bu, arpa e~ip darı ,biçmenin bir baıka türlUıUclOr l 



" 

4 ' ATA 1'i 

DÜNYA GÜ~E.L~ER. J\BJ\S .DA · ~ . 
~~ GELE~GLL 1.\) FlRO{,I,l H O E k M k O 

] 

1 

GENERAL Ali FUAT UBESOVeue@f: 
ı ~~~ ,. 

Kalifornia ö 
b · Zil• 

Güzelleri bekleme solonunda goren 
güzelleri dedikleri 

pilot şo~kmlıklo 

bunlar mı :> » soruyor · «Dünya 

l:ç guıel J.ong llearlı raddelcrindcki geıintilerinıle ( ağda ll:nııl güzeli ı;ıs:ı iM m:ın, ortada 
'fıırki)c güzeli Gelengul Ta)furoghı, olda Herle ik Amerik.ı guzcli Jat"kic J.ogheıy· 

B en oteldeki eşyalarımı haıır· 
!arken, aşağıdan telefonla 

haber \erdılcr. Uçak meydanı 
na gıtmek için otomobıllerimız 
kapn a gel mi Zaten b:t\'lıllaı ı 
onrcden ~ ollamışt ık. Öteki 
ııfaktefrğı de ~anım:ı ıılar:ık 
b r ko. u mdım. 

Pan \nıerıkan 118\ a; olları, 
ı:u ·llrre, N' e\) ork't n Kalıfor 
nı\ a 'a kadar lıususı bır uçak 
a~ırmış. D:ıh:ı biz uçağa binme
den önce, bınanm alonunda 
bıraı oturmak zorunda kalmış· 
tık. Herkes \Orgunluktan der. 
be-der bır haldeydi. O sırada 
tclc\ızyonda Bing Cro by, şar· 
kılar soylcmege baı1ladı. Bın~ 

Cro bu'yı dınlcmck için kimde 
hal var? 

l\tcrakb bir uçak pilotu 

B ir an önce uçaga yerle$sek 
de şö:1 le biraı: \ ücudumuzu 

dınlcndirsck diye düşünüyor· 
dum. Kapı açıldı. İçeriye, bizı 
Long Beach'e götürecek uçağın 
pılotu gırdi. Bütün güzellC'r, liç 
gündur sfirup gidC'n mc~im 
programının ytikü allındı iyice 
harap olduktan içın, salonda 
sereserpe oturmuslardı. Maki· 
yaJlar boı:ulmuc:, saç ba$ dar· 
madagın olmu5tu. 

Amerikalı pilot şö)le bir et· 
rafına bakındı. Sonra yıiı:Unü 
bunı turarak: 

- Dün)a giızelleri dt>dıklerl 
bunlar mı? dı) e ) anındakıne 
sordu. O de başı~ le ta dik <'lti. 

Bu IMa, gtızcllerin bausı glil· 
du, bazısı içcl'lcdi ama belli 
etmedi. Bazısı da ofkcsini gız· 
liycmcdı. 

1\e\·york J:Üzelinin hiddeti 

N e\york glızcli Jackic Lo· 
ghery goı.lerınl uzerek, 

dudaklarına ala)cı bır ifade 
\"ererek: 

- Ha)di haydı! dı)e çıkıs· 
tı Sız o güzeJlerden bır tane· 
sı) le uç gece sonra Kalıforni· 
y:ı'da hır defacık dans etmek 

için, en az )trıni kere dün)a 
turu )apmağa razı olur unuz 
ama, fa)da etmez. Sızc şunu 

haber \ere:iııı kı, ne uçagınıı 
ne de siz simdırc kadar bu ak .. 
şamkı gıbı ercfli bır ) olculuk 
yapmamıssınızd ır. 

\dam. slı\ ledıgiııe pişman 
lıir ta\'ır takındı ll<'riden Nor· 
\eÇ gU:tdi; 

- Aman su ' dı)c Ncqork 
ı:uzclinin kolunu sarstı. Sus: .. 
Fazla kızdırmıığa gelmez. Ha· 
\alandıktan sonra hepimizi bir· 
den kaçırmağa kalksa ne :,·apa
biliriz anki? .• 
Fransız suzeli bu söz kaı ŞI· 

sında omuzlarını silktı. 

l"~·ağın içindeki nıanıara 

uçağa bindiğimiz zaman Fın· 
ltındı) a güzeli Arml J<uu· 

sela ile ben, ayni kompartima· 
na dü müstü t. Kmıscla'nın kar· 
ııısına ablası oturmuştu. Benim 
karşımdaki kanape de bo~tu. 

Öteki pencerenin ) anınd:ıki 
komp:ırtimanda da Fransa, Gu· 
ney Afrika, İ \eÇ \e Almanya 
siizelleri 'ardı. 

Fransa glizeli en c:ok benim· 
le konu U)ordu. Armi Kııu•ela 
ı~i ingilizce bıldiği için ben 
derdimi ona anlatı) ordum. O 
da ta)•yarcdcki ba) :ınlara nak· 
lediyordu. 

Güney Afrika güzeli uçakta 
kendisine verilen yemeği ye. 
dikten sonra tabağı yanında 
oturan arkadaşının kucağına 
bırakıyordu. Bu yüzden öteki 
güzellerle epeyce münakasa et· 
miş. Eu sefer de Fram;n: guze. 
linın kucağımı bırakınca, bır 
gürültlidür J.:optu. •Ayıptır. 
Değildir• kavgası .. 

Geceden başlıyan giizellik 
hazırlığı 

pransız giızeli Claudc God:ırd 
münakaşadan sonra saçla· 

rını yapmai!a koyuldu. Alnına 
dökulen bukleleri kn mır ak bi· 
godilerini sarıyordu. 15 güzelin 
içinde yalnız o, güzellik derdi· 

ne diışmüştü. Ötekilerin dıin· 
)a\ ı umursamaz hallcrı \ardı. 
Hele Fınlfindı) a gu1.elı. ba ını 
~ astığa da) ar da) amaz uy uyu 
\('J nıişti. 

Gece saat ikide t,nuklu \e 
jambonlu sand\ iç gctırdilcr. 
l çagın lcl de <'PC)' sogumudu 
nen b ttanı;ı.c\I ll llııııc öı ttum. 
J~ıkları kararttıl.ır. Hafı( bır 
:ıydınlık lçinıic uyumağa çalış
tım. 

Giizellrrin her lılrl 
kr.ndi aleminde 

yoıumuı: 13 saat siwecck. 
Uçakta birçok gazeteci de 

':ır Her biri bir t:tizl'li ~aka· 
lamı~. roportaj :-apl)Or. Ren, 
hir ikı tanesb le konuşup sıra· 
mı sa\'dım. 

Motör glirültü U uzun zaman 
dC'\'am edince insana ninni gıbi 
tc~ir ediyor. 

Sabaha doğru bir aralık göz. 
l"rımi açıyorum. Fran ız güze· 
linin başına bağladığı eşarp 
ka\ mış. 1' in giızelinln uykuda 
a~zı açık kalmış. Alman güzeli 
ol a)ağını birte\lye titreti)or. 

Guney Afrikalı rüyasında gfi. 
lümsüyor Non·cç güzelinin de 
m ıfo~u kaçmıs.. Dizlerjnin üs
tunde iskambil falı açıyor. 

Sihirli kiığıılı bekleyen 
güzel 

E ger :ı;cdinci kağıtta kupa 
bırlisi düşerse kraliçe o 

olacak._ 
'\. 'Ve .. Dört ... Beş.. Altı .... 

Fakat yedinci kağıdı açamıyor. 
ı:ııeri titriyor. Kalifornıya ~·n· 
hında)ız. Büyük ümitlerin, bU· 
~ iık heyecanların peşinde uçan 
on beş güzel.. 

Allaha ısmarladık sükCınet 
'c huzur giınleri. Allaha ısmar· 
Iadık mes'ut uyku saatleri' .• 

Haha ısmarhıdık bütiın basit· 
lık ''e ale!Iıdeliklcr .. Sız artık 
ardımızda kaldınız Bız, insan· 
!arı sar an btiyuk hC'vecaııların 
kapısından içeri giriyoruz. Al· 
laha ı~marladık' .. 

. sman r an er ez anışına 

Kurulundan dün istifa etti 
istifaya sebep Beden Terbiye Müdürlüğünün 
Danışma ve Olimpiyat Komitesi ile istişare 

etmeden verdiği son kararlar sebep gösteriliyor 
Doıt • nıpı'iOl'J ghrcsçi ıle lıfr ı t<'nınC'k luzumu hı seclilmeınek· 

aUetin profe yo"lel ıl n rrlılmc ı tcdır. 
hadı e ı hala gunun dedikodu u Bu ebcple Turkiyc l\lılli Oliın 
olmnkladır. Bu cumleden olarak pı~ at KomitC'st \'e y uk ek isti~a. 
:'lkrkrz D. nı ına Kurulu '<e Tur· re heyetlerinde, bu sartlar altın· 

1 
ki\ e !illi Olimpi) t Koınılc ı rla hıhakkin 'azife j!iircmb ecc
U}c ı olan JI, rnza O m<ın Frk n ımden. bu \azıfol<-rden affımı 
bu \ aııfclcr.ncien dun 1 .fa et· •a~ ııı l\Iillı Eğıtim H:ık:ınından 

1 

mıstır. ııc:ı etmiş bulıınu~ orum. ı 
}l.ımza O~nıdn E k n bır mu· Son hadı C'~e ı::elinrC'' nııre.;ri 

habırını e ı>tır. scbeplerınc el .r fer hakkınrlıı \enlmi ol. n kıı 

su ııcıkl:rnrnda bıılunınuc:tur: 

.. 4 mpı) on "tiı esçı \'C bır al· 
kllmızın Olımpı\ ti rın 1 1 · 
masına hlrknc gun kaldı ı hallıı 

j lıiı-~ıık ınıllrtlrr. iki inkıye ha 
rrk<'l t'tlıklC'ri biı zıım ndıı Oliın 

1 pı-.atlaı a ı tıı ak ettirilmt'melerı 
... C'mrıni 'cı·mıs olnrı RNfon •rrr· 

1 
bı)c ı umum m•ırlilrhiciimiizce 
bu tl'şkılatın C'll ~lık ek hır istı· 

j ş.ıı e or"anı olan (l\lrrkrı D nıı;. 

nı:ı Kıınılu) tir ( rurkl\ c Mıllı 
1 Olımpı~at Koııııl<"<ı) he\C'llrri· 
mıl son gunlt:'rdc hu ı::ıhı ha\ tı 

mC'vzularcla \ C' Olımpivat i leri 
hakkında fıkır '<' ınutalr:ısı IS· 

Kômil leli Ankara boks 

rar haklı \f'\3 haksızdır. Bıı 

muııaka a NÜIC'hİlır 'r briki ''" 1 
lıır rnıı çare~ bıılun:ıhiliıcli Fa· 
k:ıt muhakkak kı hu husustaki 
<'mır z:ımansı7. "<' cok t:(C'ç \'C'l'İI· 
miştir Ka~ bl'Hilfimız hC's şanı· 
P•l ond1n ha ki' bu karlar m:ıs. 
ı af, ktilfct ''<' frı'lılld\rlıklara dn 
~azık rkı!!il mi" NC'~'C' bu zama· 
na kndar sükiıt C'clilmistir \C bu· 
nun mcs"ulli kimdir? 

Blitıın mıllelırı h:ı" a•i~ ctını, 
cC'lhC'I mı olan hıı lı:ıriısccle ı::ö • 
terilen 'ahım ılıınalrlcn clol•n ı 
(kımler mcs\ılsC') nmlr'kkak su· 
ı ette meydana çıkarılacağındıııı 
eınınim • 

Yüzme müsabakaları 
antrenörü oldu J!rıl••ıı 'l'rrlıivf'•İ İstanhııl nıil · 

.\ııkaıa, 8 c \hl\ ) _ Hafla ~esi l.\lııtlurliiı:iindrn: ı 
ırın,dr toplıın n P.ofrc; Teı tıp 'e Kar rlenıı ) ıızıı1e mu ahakala· 
Hakrrn l\omıt"sı 75 kılo 9!1~ ~ılı 

1 

ı ı 12 tt"mmıı7. 19:1'..' cıımartrsi 
Turkıyr hıı irırı 1 KAmıl lçlı'~ ı ı?ÜOLİ sanı 10 rla Liılo'da yapıla· ı 
Ankara Bol"esi Bohs Antıcnol'll raktır. A a~ırla i~ımleıı )azılı 
la~ ın etnıı~tır. 1h.1.cm ark:ıdaşlıırın saat !l.30 dn 1 
Auıca hoks . :ılo'1u trkııik miı~alıaka mahallinde bulunma. 

.ınııı Iiı:ıııe dC' C' ki hok~oı lcrden hırı rica olunur. 
Fuat \'u('el tırllmı t1ı Bıı ıkı • rı. Sueıı, S. TC'zran. f. Son 
lm ın ho'·s c,e.,.ı e!cı ıncle müsaıt 1 gur, H Ert,. ll1 E!ml'n. fi . .'a l:ı.ı 
k:ıu;ılannıı5tır. l\I. Tuııralp, \', Çolal\oğlu, ll ı 

Halter birinciliği Pazar c~ıuııda'ı. 
•• .. 1 l:.ıı lıaro lmııa~ı kurek 

gunu yapı ıyor yarı ları 1 
ı: . I'. İı;l:ıııbul r.ıilı;:c i llluıliır· Barbnro~ kupa~ı kurek ;. rıc. 

lııgıııııll'n: laıı 13 trmmuı lll!'\" p;ı7;ır gun ı 1 
1 - 22 haziran 9>2 l ııhınrtr saat 13 te Pa :ır.:ıh~r ılc Bc~kozl 

.,apılması lAzım J.?<>kn llııltC'r arasıııcln yapı!ncal{tır. 
lıolge blrıncılıı;ı t:i l<'mmuz 932 A agıda isıınleı i ~ :171 1ı hakt'm 1 

pazar gunu saat 1fı tia Fatıh Glİ· aı k:ıdaşlarııı saııt 12,30 da B"'" 
ıe klubunde ~· pılacaklır. ko1.dıı bulunmaları ı ica olunur: 1 

:? - Tnı tı sa t 14 • 1.'i 111 asın· n. SuC'ri, ır. Ballaoğhı. H. öz. 
da olup to'n ans 2 kılodur. 'I T'I o s k :ııı, " • men, . a ·n, O. Kı:ı-a· 

3 - l\lıı lıaka) a ı tıı ak rde· to\ iç, 
('<'k mus hıkların \<' ı ımlC'rı a ıı 
ı.;ııla rn' ı >ı ıl,; mll'ı in h"lırlı il \ eılıkqın - o. Yedıkvan • K. 

ınılı m ı ' a \ 1111 e b.ılt il· n ııçm. n • Y. Öz • \ Ohanr.e). 
m ı .. ı r olunur. ı \:ın • \!. Yr'mcr. C'. Gdrdurıır ., 

llakC'mlcr: \. l\Mek - U. Alah.oç • V. Jla. 
E J{az:ıncı • C Glill<-cl • 1> ·. ar • T. T<ınkut • B. 1\amlıur 

1 Aramızdan ayn/anlar 
1 

Rahmi Cetin'i 
• 

Kaybetfk 
1 Dunkü • Zl"tele dr c ki 1ktı 

Kırklareli' de iki 
Kadın hırsız 
Yak~J~ . dı 

n • , ıı • ı 
at Vekılı Rahmı C"ctınııı ôlum 
habcı ini oku) an aşinalarından .K~rklareli R - !,iilehmt!aun 
hepsınln mutlaka içi sızl:ımış. P.ll\ ukkarıstırıın bueağınd:ı Alı 
tır. K1imil b r insan Unvanına S tışın e~·de hulıınmadığı bir sı· 
onun kadar !Ayık onun kadar rada ayni köyden Fevııye ve 
içi temiz adam pe'k az bıılunur. ı Sükriye Y~t.er adlarında iki k~· i 
Aramızdan eksilmec;i kendisıni dın kapı kılıdıni kırarak eve gır 
tanıyanlar arasında dcrın hır e- I "!i~lcr 'c sandı~ içinde h?lunan 

pem u)andıracaktır. 250 1 ra para ılc 1716 !ıra de· 
Rahmi Çelin Berg:ımanın Bııl· ğcrınd!' altın eşya çalaı·:ık. kaç· 

ı ea köyünden 1881 de do"mu tur. mışlardır. Sanıklar kısa bır za· 
Babası o ko~den Yusuf Ağadır. ~1and:ı .~a~ıılanarak savcılığa tes 
tstanhulda hukuk tah il ettikten lım edılmışlcr ve sorgularından 
sonra kö) üne dönmüş ,.e bır sonra tc\'kir olunmuşlıırdır. 
müddet çiftçilikle uğı asmıştır. Başbakan iz mirde 
Sonra umumi medis azası, dal· 
mt cncumcn reisi. lzmir mebusu 
olmuştur. 1921 ''e 1022 de Zon
guldak maden müdlirü sıfatile 
vazife gördükten sonra tekrar 
mebus seçilmiştir. 1926 ve 1928 
arasında İktısat Vekili olmuş, 
mebusluğu 1949 yılına kadar fn. 
sılnsız surette devanı etmiştir. 
Rahmi Çetin ideal miınasile fc. 
ragatll bir \•atanscverdi. l\lem· 
leketin her kısmını tanır, a} rı 
ııyn se\'erdl. Hak ve fa:zilet yo· 
!unun her 'azifesinde son had· 
de kadar sadık kalmıştır. 

Muhterem eşine, kızı maka 
mırı da olan > e •eni Bayan Bedıa 
Erscne'ye, damadı Bekir Vehbi 

izmrr, 8 < A.A ) - İki gün· 
denbcri Aydında huhımın Ba5· 
bakan Adnan Menderes, berabe· 
rinde Aydın milletvekillerinden 
l~them Menderes olduğu halde 
bugiin saat 14.30 d:ı otomobille 
şehrimize gelmiştir. 

Boğaziçi lisesinin 

kapanma sebebi 

.~""'."::ı--·==::====================:;;;,;::;:::====- 1 Ergene} c ve diğer aile erkfını na, dostlarına teessür ve tnzl· 

Dunkü sabah gazetelerinden bl 
rinde (IBogaziçi I.isesi Kapanı. 

'on başlığı altında çıkan hab.ır 
Lizrrine ilgililerle yaptığımız te· 
mastan, Lisenin kapııtılnıasıııda 
mali hiç bir mülahazanın yeri 
olmadığı ifade edilmiştir. 

Otuz senedenberi memleket iı 
fanına hizmet cöen bu mues . .;e e, 
bir taraftan l\lılli Cğitim Bakan
lığı ile ara larıııd:ıki prensip ih· 
tilafları, diğer t:ıraft;ııı binanın 
hissedarlarından olan Evkaf iıla· 
ı esi) le vaki anlacmazlık yüzıın 
den fııalıyetını tatil etmek kara. 

yelcrimlzi bıldirir, merhum hak 
kında Allnhtan rahmel dilerız. 

Haziran ayındaki 

ihracatımız 

rını almı~tır. 1 

Bir avukat mahkemeden 

btıınhul 8 (D.H. \.) - Haziran 
Dl ırıa aıt ıhracalımız tc füt cdıl. 
mişlir. Hazırlanan ı ı ıtis.ıkler<' 
gore 11allr n a} ı lçınde, lımanı· 
mızc! n muhtelif )abancı memle dı~arı çıkarıldı 
kellere a ıı ıd:ıki çc ıtlı m;:ıllaı Muz:ı(frr l{ayalıb:ı) ın iiluın 1 

ıhraç edı!mıstır. l,i72,207 lıı :ı hddıse inin duru ma ı ağırr.cuı 
degerinde fındık, 497,!!9S liıa de mnhkemesinde devam ettiği sıra· 
ğerınde h:ım af~on, 18.11:> lir.ı lardn dlh•acı mevkiinde bulup:ın 
değerinde kımy.m. 2570 lıra de· Zelılıa Kav:ılıh:ıyın e ki a\'ukatı 
ğcrinde :ına on 93 611 lira de e· l\Tuhlttın Gliklüye il ancn hakn· 
rinde kt'lcn tohumu, 24 oao !ıra ret etlil.!i lddiasıylc açılan diı\ :ı 
dr •crınıtr ha tı:ıs tohumu. 1 mıl ya dıin asliyr 8 inci ceza m:ıh· 
~on 027 37Z il a de cıındc yap kl'mrsincle başlanmıştır. Sanık 
rak tutunu 51 562 !ıra t;C crınde Zelılıa h:ı) alıban rlün odu a\'ll 
o~a fa ul}r ı. 14,747 lır..ı de 't· kat n n)al Kavalıbay müdafaa 

ı ındc ka ar pc~ nırı, 1 147.768 li· etmı•tır. "ııncsinin hakarı.:t el 
ıa değerınde ~uınurt:ı, 433.201 mNlı irıi ~öv\e~en Danyal Kava 
lııa değe ındc bağırsak 'e dığer lıba\ ıle dıhacı avukat arasııırl" 
bazı maddeler j ert munakaşalar olmu tur. Bi• 

Bıı istatı~tıklen anla•ıldığına ar:ılık hakim itirazda bulun:ır 
Jrc hazıpn a. ı ıçınde fındı' n n~ 1 Kava1ıb;:ı:ı poll le dı ar 
.ıtun. 'r ham ah on rn çok ih ,.:ı cıl arını tır 

• 

Heyeti Te ili 
nkara'ra g fişi 

Heyeti temsiliye Ankarada muazzam tezahüratla kar· 
şılanmıştı. ilk defo Ankoroyo gelen Mustafa Kemal Pa~a, 
bu manzara karşısında fev kolôde mütehassis olmuŞ 

gözleri yaşormı~tı. 

- );!9 -

Hr~l'li T<'m İli)e)İ 
l\asıl kar ılamı~tık'.' 

1'emsili~ enin Ankaı a dışından 

Mıı lafa Kemal Paş:ı halkı 

ll e~cc:ınla eliıııılı.)orılıı 

Muııtafa Kemal l\ı~a: 
- Kar~ıcı ı:rlcnleı ı bu o 

)ola diıllilcluk. n ınıl il !,(l 

ilk tesadüf etti~ımız atlı o 

Hl'~cti Tem,,ılı)enın Ankara ğukta bcklctmı~cliın! 
da ~crleşmesi için ~·ııptı ı. D"dİ Otomobıllere bıncrek 

U\arı mufıczelerımızcıı. ,rt 
habalarımız .Varol • ıııdJI 
ılr kaı ılanıyordu lstıkbalr ' 
'a olarak çıkan ha 1 kın baş ı 
rafı bugunkli .Mıllı Sanın 

Bakanlığının bulundutu ~er 
idı. Bunlar ~olun sağ tarafuı 

mıı hazırlıklar tamamlanır 1a- lıaıcket <'itik. Pa a, Valı \ e· 
nıanılanmaz, Sıva~a bır telgra! kılı ıle beni kendı arabasına 
("C'kıniş. haı·e~c'leriııe intl!:!r almı tı. Kalabalığa yaklaşlıt:ı· 
r.tti,.ımi bıldi:-m ~tim. Mustal:ı ınız sırad.ı başta Ankara r.ıu 
Kemal Pa"'a ve :ı:kada.ıarı 22 dafaai Hukuk Cenmetı Reıı.ı 
Aralıkta l'-ln astan a) rı!.ı:·:ık ~Hiftu Rıfat (rahmetli Divant:'t 

me\ ki almı lardı. Aralıksız 
kutıc halındc sehı ın ta ıçcr r 
ı ine kadar uzanıyor aylaıd 1 brı ı adını ve şöhrctıni ışil 

1 oldukları aziz ml•afirlcrinı ( 
arkadaşlarını bcklıyorlardı 

Kay rri • ı.::ırc,.bır yolu~ le :t..7 İşleri Rcısi Rıfat Hoca) E.fcndı 
Aralıkta An ı .. •a gelnıı-Ierdı. olmak ücre Ka~makıım l\lah 
l t:r::f"ıl,:lıın be• .:'"rrle bıı~ü:.; mut ,.e Erkanıharp Reısi Bın 
tcza!;tiralla kt r~ılanmı~lar \ 'C ba51 Öm<'r llali~ Beyler kar~I· l\Juslafa Kemal Paşa bat• 

ar badan ini,>or: l"~) i edilmi~lerdi Fakat Anka· !adılar, Pa :ı, ~ol ror;ıunhı •una 
,.anın ı:ö tC'rdi i hü~mi kabul bakmak ızın otomobıldcn ınc· - Yaııarın. \arolun' 
hrp~ nln üs~ill'clC' olnııı~·n. O rek ellerini 3\TI ~ n !';ıktı Te 
nfinu hatıı lııdı •ırıı 7;ını'ln ;ı~ nı 6r.kkUr rttı. hal ır sorclıı Tek 

S dalaı ı. atkı I:ır an3ırı 
h lkı elamlı,ordu 

hr rt:mı daima du~ arım. rar otomobillnıtnl1c b.ncrek < llc\•anıı ,'lir) 

27 Ar.ılıkta aat on bird ı ~l!t'l-;;.,1111••••••••••••••••••"' 
T<-ııı il Ilc) etıııin üç 9t,,mobil 

~;:ı,:;~::~:e~;ç~~ıe~;r~!~~e~ 1 (H ·zmef D 1 Si Gem·ı Saf 1S1) 
Ankara' 50 esinin A n\rnra ·hı:\' 1 , 

1 
7.asına döndüğii yfıks"k nol;ta 
da göriinmiiştii. Bu"ada, ya. 
nımda Vali Vl'ktli Yahya G • ı 
lip Bey olduğu halde Ankara 
namına kendilcrı11i kor~ılamış. l 
tım. Birinei otomol-ilde Mu t ~· 1 

fa Kemal Pa~a. ırn eyin Rauf 
1 

\iC ı\hmC'l füistcm Erylcrlc ya. 
ver Yüzb:ısı Cevat -Abbas Bey 
\'ardı. İkinci otomobilde. Tem· 
sil Heyrtinin diğer azaları Sü. 
rcyya, M?.zhar Mı.iCit ve Hakkı 
Rchlç Bcyl.~rle kAtiplerl yer aı.

1 nıı Iardı. Uçüncil otomobilden 
üçünl'Ü Mdıı nıüfetliŞlifi ka· 
rargfıhından Paşaya refakat et· ı 
miş olan Doktor Binbaşı Rdık 
<rahmetli Ba5Yekıl Doktor Re· 
fik Saydnm), Erkanıharp Bin· 
başı ı Hiisrev <eski Bliylıkelçi· 
!erden sayııı Hüsrev Gerede) 
Beylerle diğer bazı zevat çık. 
nıı,lardı. 

i\Juhte em 
i\lanuıro 

Qtcımobillerlnıizden inmiş, 
bulunduğumuz: ~uksek nok 

tadan Ankarayı seyretmiştik. 
Etrafla dağlar karla örtillmüş
tü. Bizi Ankara şehrine ı.:otiı 
recck olan yol, bugünki.i Dik 
men 50sesinin istikametini ta· 
kip ediyor. beyaz karlı tepele· 

rin üstünden kıvrıla kıvrıla n· 
cesu vadisine doğru lniyornu. 
istıkbale gelenlerin bir ucu bu. 
sün Harp Okulunun bulunduğu 
tepeden bıışlıyor, dolasıı dolaşa 
istasyon eivanna inıyor \'e ora. 

dan kıvrılarak hükumet kona· 

ğına doğru uıanı) ordu. Kaı-şıeı 

gelenlerin adedini otuz kırk bi· 

ne ı:ıkaranlar olmu~tıır. O za. 
maıılar Ankara 5ehrinin ıılifu 

sunun yirmi iki bini geçmedi 

gi hatırlanırsa bu muaııam ka. 
labalığın etraftan ve uzaklar. 

dan geldigi anlaşılır. l\lilli mlif· 

rezelcrimizin atlı miktarı da 
bini geçmişti. Uk defa Ankara· 
,.a gelen l'ılustara Kemal Paşa 

bu manzara kar5ısında revka· 
iade mlitehassis olmııs. ~deta 

.<izleri dolmuştu Kendi ine: ' 

- Ankara:,·ı nasıl buldunuz 
ı•:ı,,ıım? 

Dile sorunta, ·ılc:ı ccanla el· 
l'l'llni Eıkmış: 

- Cidden fe\ kal~de, tebrik 

1crim, Ankara hakikaten mll 
1 bir merkez haline ~imiş. 
Ce\•ııbını \ermişti. Pa$8nın 

ıı oı:leri, ızunlerdır de,am e 
len yorgunıu:umu unuttur. 

Maliye Bakonlığmdon : 
'1 ddc l ağıda adlaı ı, bulundukları mahal ,.e 

r.ıuhammeıı k· metleri :ı azılı gemiler kapalı zarf usuıııc. 
her gunıb• n ha)ec:i a,>rı ayrı yapılmak üzere. artlırmııY• 
konıılmu tur: 

Birinci :::urup: Tahmin bedelleri · 209 950.- ve nıll· 
rnkk:ıl lt'min3tı l 1.727.50 lıra ol:ın \C İzmit. Gölcük, Bot· 
caada. l\lermerbıırnu, Haliç • TMkızak mevkilerinde bulıı 
nan Orhani) e rnpuııı ıle Muinızafer muhribi \e HmrrelS 
'!:ımbotu \'t' Ka\ ak. İzmit, Nusret. Haliç motorlerl \'~ ç:.· 
lal 'e De~i mendere romorkörleri; 

ikinci gurup: Tahmini bedeli 1.580.000.- 'e muvak· 
kat temınatı 61.150.- lira olan Gölcükteki Turgutrei~ 
zırhlı ı: 

Üçtiııcii gurup: 'fahhmin bcdellet"i 1274.740.- \ e mıı· 
ukkat teminatı 52.694.- lira olan Gölcük ile Haliçte b~· 
lunıın Ada tepe 'e Koca tepe muhripleri ile Dumlupınar 
dcnilaltı ı; · 

Oörduııcii ~ıırı ıı Tııhmini bedelleri 943.420.- ve n U 
vakkat teminatı 34 385 - lira olan ,.e Golciıkle İzmit lını•· 
Gür: Sn kar) •. B rincl \ e İkinci lnönu denizaltı gemiler.: 

Be iııl'i ~uı ııp: Tahmini bedelleri 76:1.870.- ve nıu 

rnkkat tem natı 34 380.- lira olan ve Golcliklç lzmit linı~· 
nında bulunan Burakreıs CSakız> \e Zuhaf (Preveze) ı:c· 

nıileri ile T'e) k Ye Berk ımıhripleri. Aydın RrJ Ga:nbO
tu. ne itpa a. Marmara, Gire un \'C S:ım \ apurlaı:ı: 

"ıladde: 2 - Gemilerin ihalesi, l\Iali)e Bakanlı~ı ;.ti111 

F:mliık Genel :'lfüdıirliigünde bir ve iki numara altında ınli 
ıe~ckkil ık' komi \On tarafından 29/7/19:52 tarihine mü•:I· 
c.'if ıılı .ııünli a ağıda gö terilen saatlerde ~anılacaktır. 

M Birinci nurupun ihale i ~:ıat 10.30 da: dordJncU 
"ıırııpun ihalr l saat 14.:!0 da; he<o;inN gurupun ihale"i s::ııt 
16 da {1) numaralı komisyon tarafından: 

B) ikinci gunıpıın ihale i aat 10.30 da ve üçüncü ı;ıı 
rupun ib:ıle i ı;aal 15 de (2) numaralı komisyon tarafın· 

dan yapılacaktır. 

l\Tadde: 3 - Taliplerin. hannj gunıpa taliıt oldukhrın• 
hılpiren ve 2400 sa) ılı kıınunun 32 inci madde indeki t 
rırat dairesinde hazırlanıııı olan teklif mektuplarını, z3rf• 
l:ınn aeılarığı ~atten bir saat e\\'eline kadar m:ıkbuz mı•· 
'(1hilinclc Krımı yon Ba knnlıl?ıııa le\ di etmeleri limmd r 
l'o~tnrlıı olan gec·'1<mt:'lerden irlarc ınt:'s'ıılh et kahul eımct 

~ladde· 4 - lhale\e t:irl'bilmek için 2490 ayılı ı.a::ıtl 
nıın 2 inci \'J! 3 iıneii maddelerinde ~ aıılı <o:arUnrı haiz ol 
nıak. ~erli \'e yab:ıncı <::irketl<'rın 2490 sa~ ılı kanunun 3 ü:ıC 
maddesinde ~östcrilen bl'l~elcri \'e nemilerin harice ihrıtl'' 
li ansa tabı bulundu ııı dan ihraç lisan ı için Ekonomi '" 
Tit•aret Bakanlıgınd:ın \Crılmiş ol.ırı ıntı\'ııfakatname\•l fcf\ 
1 f ml'ktuhu ile b:ı lıl-.tc Komisyona le\'di etmeleri sartıır 

Madde: 5 - Gemılcr, bulundııl\laıı )cılerin Komutat'I 
11 "'ına miir:ır. • cclılC'rck rôrtilur tetkik <'ılılebilır. r.emıl"' 
rin haii hazı'" e\ af YC ı'lurunılıırı şartnan.elerinde ~öslC 
rilıni tir. 

l\tadde 6 Bırınc gurupa ait şartnameler 10,50 ıir 
ikinci 'e Liçuncu "ııruplar:ı aıt şartnameler 50 ser ııra 
Dördiınelı "Urupa ait şartname 4i,50 ıırıı 
Be~inei ~unıpa ait şartname 38 50 ıır• 

mukabilinde l\Jalıyc Bakanlığı l\hllı EmlAk Genel MOdilr 
lLiğlındcn, fstanbul, İzmir Derterdnl'lıkl:ıı ından a' ıı ':ı ııı Bevo lu 1 inn a 0lm1'ınu rrl\ ivi t!eı•rte lir lıitirC'n 5 · ~ i rrnulrıi. oğırlınC'l'IC'ıİ Zaru \ 

men in idarc•ınrlt 1 ır loıcn h• ı. ·• 1 rıtır. 'ıık ll ı•I ı' 1 ı e~i ııde cı• ı cııdlcı o ı l'lııırnleı ılı 
birlikle guı ulu3 or 1 

aç edılen m ddclcrdır. Duı ıı,ma talık olunnıu~tur. • nıu~tu. 
000621 tll 
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ı aeıhğ 

hnkukıı 
• 

cunıhurbaıkanı sayın Celil Bayarın Garanti Dnnkım htnn· 
bul ~ubestnln ıtılıe resmi ve kadın hukukçular konfe· 

~:nsına i&tlrôk eden nayı knbul etme t müna ebrtlle vaptılt 
d 1 konuşmn1'1 diınkü guetrlerıfe dikkat ve al.ika ile rıku· 
1 
u~. Cumhurha5kanı banka ıube!ı'lnde hın'kanın llrri gelrn· 

ker ve gazrtrcllerlr l{Örtişurkt'n memlrkt'tln umumt hlr kal· 
ınma drue,lnin başında bulunduğunu, yabanC"ı ırrmntnln 
::lc~timlıde kalh huzuru ile tnlı$nbilmesl itin hlr J,;:ıı. 
'"et' tı nldığın•, ıırrmavrnln ve ı;ermı)·eye dı) anan hali· 
J ın nı mlrkrti f • k ı 
SÖ)led'kt iTi tın n lnnmnsınıfa başlıra Amil olarn~ını 

Tunus heyeti 
Türkiye'ye 
Gelmekten vazgeçti 

Mc Arthur, Truman idaresine ağır 
ithamlarda bulundu 

< 8Jşı ~ lnrid ,., Parti aıalarını birlığe da\et et-

BAŞMAKALEDEN 

İhtiras decrıali 
( na~ı 1 lnrldc) 

lının ifade 1 olduğunu• ıöyle· mış, 4 Kasım ı;eçımlerınde De· sün rnrlığını 'e ll'rakki ini tr.h· 
nıiştir. mokratlara bü~ uk bır darbe in h ıfit f'den, mııne\"\ r.r 'r nklı ha· 

Ankara "
111

"" Demokrat Partiyi • Harp parti· rılecf.'ğıni ve bundan krndılf.'rinı şında diye kabul edilf.'bllerf.'k 
Kahire 8 _ E\•vplre Ankara· Bio olarak ''ımflanrlıran Mc Ar~ ancak 211 )lida topnrlı)abilec k ln~ıınlRrı, inkıllip '" 1rrnkld fi. 

:vı zıvarı>t edf.'reklninı bıldırdi thıır, partinin Korede Amerika· lcrini ö~l!.'m ~tır. klrlrrlndf.'n ıı;iiı giirr til\'lzlrr 
1 timi~ Tunu~ sabık dli~ e '11a· nın hıırıı s:ayeı;i olAn znrr.ri te· Di~rr tarıırtnn Tıirt, hıılıCorni. Hnneı:;r. &ilriıkJl'\'Pn fımll, Hııi 
! kRnı SaUh El Yuı;urıın bııııkan· min rd<'mt>di~inl belirtmiştir. )ayı temsıl cdf.'n h!.'~<'te \'rrdıgı a ıl dılnl Mr hu lırır lhtlrıı tır. 
lığındıı ile rs.ki Rnkandan ~lüle·! C.cnl'r:ıl <>n şiıfdetli lisanı iıfa. demf.'<;te, Tdsııslı dclf.'~el!.'r mc C:ıhillrri.n hii> ıık nılktnrlar t .. ,. 

1 

şrkkil heyet 'l'urkivrnin Tunus renin silahlnnma \'C yııbAncı ! selc.ı ~ üıundrn J<.ı enhowçr ıif.' kil etıijt ı \e onlnrn kn\lık ııalla 
meuuunda aldığı ; 0 n knrıır Ü7.e 1 memleketlere yardım progrıımı ara~ında bl'lıren ıhlll~hn kendi· ) ~n .ı.:ı~afın bol bol. il\ lıl\ nbl1Pre· 
rınr 7.iyarellerınden sarfı naıar hakkında kullanmıştır. j slnı son derf.'cedc U7.du 'Unu, par jtı dm;unı l'Si. sha~ı ıınrtllrrlmlrl 
etmişlerdir. Ru hwm ta Hrdil:i General iiçlıncü bir dünya har- ti tarafından ~day ı;ostrı ılm i 1 Ü\ le harC"kl'tlrre ııiı"t!kle~lştir 
beyanatla, Salih :El Yusuf ez· hi tehlikesinin hakiki ve halen halınde eGcçmıştekıirrı hııfıza~ın ki Jııınl:ırı Tiırk mlllrtınln 1 ilk· 
cümle: mi.'\ cut olduğunu ı;ö) Jemiştlr. dan silf.'cf.'ğ,nı• SÖ) lrmiştir. B:.ı hali bakımından ihanet dhr \il· 

·-En bü~ük me~nf.'d \e ümi Trumııno, mevcut olma\'Rn nı.nlıı beraber ~arınkı toplantı sıflandırmak mubalağa olmnz. 
dimi7. Türkiye idi. Ankara ziva. haklorı kendi~inıle bulıınduıtun· da, eilrrlndf.' ;m ha,ali oy bufun k ıf h " k 1 J • d T k 1 "d nunl'nnın ı ın ıı .. ıı çu an retindrn çok 5cy brkliyordıık. dıın dola) ı dn hücum elmiş \'C uran bu c ;ı ı clegclcr me . 1 1 

sındak~ ~n ıonrı ıon ZO • 30 ısrnP. urfınıla bnnbrılık ı;aha. 
maz. 1' rlemeden hııhı.etml" •Tiirkiyede hankıırılık ola. 
nlldlğinlrah bl~lunur, fakat rlrmın nerr.de bulun rnkfır?• de· 

C 'h 11 ukl rlrmıın ıh hulundutunu ıdi)lrınl5tlr 
bir hı~'::.n~~~~:~:nı b~n~•C"ılılt hnkkındakl ımı'lr.ri ile. hfıviik 
klyetll b 1ı ehnı fır. 25, 30 ııene f'vvel bhdf! nıuvıırra. 

Türkiye, birinC"i dün'-·a harbını' 1 ı 1 k "Iİk s n ••• "· sclcsının yenıden patlak \Crmf.'si bııgun sfnnhıılrln kongre 
~ m l'B nara ç, an.~ıı .,ıe· . . hıılinıfc toplanmı lnrıfır lmnn l~===~~~==::::=:::::::=::::::=.:=:=:::.:=:~=~j 

1 
mütcakıp uğradığı fc!Akellrr, \'İnrleki dunımıınu göstermiştir muhtemeldır. Munazaaya ) ol a· ı h"I. hl • 1. ı • f •1 1 k 1 

an arılık , apıln ı. h 
kı!naat , .. mi\ nra,,,ı akkındı YP.rlrsmls bir 

ııruı. Rllhns~a vah ı derlerdi n nnrı ar: •Turldrr hankıırı ol:ınınT.o 
kalor b~ d~~~n mr.mlrkrlln dört tardın da ııöritiiğiimtix han. 
tir. lfususl te nl'r:n.~n ne knılar yanlı~ oldu.tunu l~pat etnıis· 
vaffakl <'U l ~ hmı mnlısutu olen bu hanknhır hu uk ınu. 
gunden e $ r.mektr, halka hıiYuk ltfmnt telkin r.fmpk((' 
1\tilli na!~ne ı:rllsmPktrdlr. Rıı husııı;tn ilk adımı itibar; 
llttır. Ru~:~~ atmııtır, Fıılınt ı ıl bü,ük $P.rer t, nanlt;ısına 
gornıü& bu dil nıuktfıdlr bnnkarılarımmn ro.tıı burada ııtaj 

' rn an :rrtıamiştlr 1 n •· 
tırun ınilddet tıu · 1 ıınr.11~1 kurulduktan snnra 
il) Ba\ arın b h h;ınkanın başında bulunmuş olnn il vın <"e· 
kaydPtm,.k 1.u uı.ustıı buyük himmeti vardır. nunu şükranla 

ıızınıdır. 

Cuınhurhasknnının k d 
Cellnce, sıı\"Jn Crl;it 11 ın htıkukçularıı gih·ll'IHklertne 
ı:nına Turkhl'dekl• h;;'.ar dr.ml.şllr ki: •Kadın hukuku nıı· 
nW tilnn tmrktolm .şırrl"rrımızl harekrtr. ııetirrmiveC"rj:I. 
rak o BDYfan t k • Cunku biı lıanımlarımır.ın lr.hinP. olıı· 

oruz .• Snyın C'" 1~,m~ı rtmlş sekli ili" kapaıfı~ımm nnnrdi· 
de~ldir. J\ndını: T ~nnn bu ı;bılprf de hekiknfin tnın ıra. 
llledenh clh! ım ~ltr~ır lvrde her tlirlii haklara mııllktlrlrr, 
l•rlnc 1rıııtn ıı .. hak gitmiş olan mrmlrkrtlrrdrkl hem5lrr.. 
~oktur. Bunu b malnrını lrııp rtılrrrr'k hle hlr \•111lvrt 
li3 cruı. ~ n ancılAr kolt ttklerımın lıllbnrtnrıik ı;ôyllyrbl. 

Cuınhurba k 
lıtı:nısı tok anının del"fl'lrrle görü ürken lıunu h:ılır· 

Yerinde bir hnrekettır. - Enis Tahsin Til 

Sovyelle,r .Berlinde bir avukatı kaçırdılar 
b J.aşı 1 ncide> . 
e Doğu Almı.,~ada komu nın ~ınınmı~ komUni~t alr}hları f Pjını tarafındarı ) apılan V I nist Şahsıyetlerinden bırıhin buı:un 

dukları tahkık etmekte ve •1~tuı. demirpf'rdr g"ncıne katırılma.sın 
t 1 !utlar tasnuı altında drlı;;:; d~n ııonra Batı Brr!in Şl'hri htı· 
~8 ayıp kayıtlar tutmaktadır ku~l'tı, Alm:ınyanın !'o\)t'l bol· 

r Hukukcular Cenııyeıı Do gesıne ;;ıden biıtun yollara harı. 
Al~anyadın batrva sığınmış ğ~ kııtıar kurulma,ını f.'nıretmıştır. 
~dat ve )argıclardan mUte=e:: d Batı Berl_ınln 147 ııok k ve cad 

ır. !.'Slne harıkatlar konulmu5 bu. 
Berlinde So, et boigr in giden Junmaktaı'lır, 

o~ar b rlkat konuldu Husu•l polis kıtaları Sovyet 
_ Berlın, 8 (AA) ~ Batı Barlı bolı:l' ı ılr olan 144 kılometrelık 

Brrtın hududu bo) unca nobet 
beklrmp l''llrıni almışlardır. 

· · · • bi' ·· d ı ı il "u a ı ıı r ın .. ı dptı ı a n r çn yaptığı ölüm • dirım çarpışması, •rnımnnın dış sıy:ı~ctını de çan ıtun c c~e crın cayı ı .s .. .. • • .. 1 
fstiklftl harbiyle bizi hprkesten trnkid eden Mc Aı1hur, onun, bulmaktadır. Bunların <'hli}clını şuk;ır 1.ııç hır 81~ <'n ı~t~çuk" ~ılr 
daha iyi anlardı. Ankarayı zıya Birleşik Aml'rikanın Almnnyada tetkike memur komı~~on kuwl't z;a \C' , sarsın 1 ~ı rm '"" 1 
reli karııriııştırmamızı mUtcakıp çnk gü('lükle kazanılmış nlan hin· li bir ihtimalle Tartı Wizıım e. < ıım~ıırh.ı kanımıı c clal TIQ\~r. 
Ttirk hilkümetlnden hı>klrmedi· 11.'rCI' mil knrelik Hazi<lı-n çekil· dN·ck \C Eisenhowf.'r taraftarları k~~ıfılrr~nl kabul r.~.mi 'r. Tıır· 
ğimiz bu kar:ır, üzerimizde SO· ml.'~ine sebebiyet ·verdiğini iddia bu karara herhnlılc ~iddetlc iti· kı)rılc kaıhnlııhrnknkı~ı 8' 11 .lıak ~l' 

'ı ğıık bir duş tr iri yaptı. Tiirki· · · rıız l'df.'cckl!.' dir. fırs:ıt 'f.'rrn u ·ıı ı ı:r 1 mrnm 1 
yenin buhındu{!u nazik durumu <'l~ı1~1~0ı;thur'e giirc, Trııman, Aılıı~ !ık riıiiraıll'lcsi tam. o~ıfuğu~u haki: olııra~ ifııddr 

1 

takdir etrnirenlf.'rdrn dt''t1liz. Fa Rtt!(\anın • Berlın, J>rag \'e Viya. Chicago 8 {A.1'.) - G!'ncral r~ınışıır. Konsrrf'n n ıl "t' ısın ~ 
kat btt, hiç bir 7.amnn Tlirki)'e na gibi b:ıtının mf.'denh•<'t mr.r· Jo;isenhowıfrin senatöı- Tııft'a kıır soyl.f.'nf.'n nulııklnnfa ıı !!itnnhu 
nin bövle bir knr:ır alma5ını İ· k 1 . . . 1' . .. sı kazandı~ı ilk galebenin hl'ye Valısl, Aıfalrt Rakanı, Rııro re· 
rııp ettirmezdi. Hıe olmRZ5a Tilr rz "rt'ı ı•~~ ıne ve :z~lnı::ınl uran ~anı itinde bulun~n tar·ıftarlıır; isi, dıin)ıı ölçıiıaindr bir ml'\ki 

) om h·a)h·~a l. anna. ı;tai p o ması· kon"re ı'kı·n,.ı' gu··nu··ne' .. .'ırc,rk"n 'apan kadın hukukcumu1 surev-k 'ie, karşı tarafı iltmım rlml'z na S<' e ıvr 'l'rmış r.• .. ~ ., ' • • v 

1 1 
k 

11 hıtaraf kalabilirdi. Tilrkiyrnin, Al · · "k"I · ı Gener:ılin muvarfak ol:ıca(;ından ya Aıtaoğhı ayn l anı u an· 
mıın sanavıının sn ·u mcsın . .. . ' . mıclarılır 

Tunm aleyhinde aldıi!ı bu ikin· dl' tt'nkid <'d<'n l\lc Arthıır ·Bcr- emın go1ükmektedırler. • 
r.l kıırar, rmınim ki kuzey rri lin 'i n Ru•l:ır tarafından s~nlma- l''akat Senatör Tan'ın tmı1pı Hukuki \37.İ\ el b(iylf.' olmakla 
kada Türki\'t'\I' kRrcı ml'vcut ev ı;ınıı apt:ılca mUsaade r.llik• de- dıı ayni dcrf.'cf.'de emindir. hrr:ıhpr, kadın d!hll!lının huı:ıın 
~1 ve do•tlııb indirilen at:ır miqfir Bunlar .. Tafl muhakkak ka· ml'ntll'kr.timbin birçok kö5l'l!.'· 
bir darbe olmu<:ttır• dcmıştır. l\lc Arlhıır Tnım:ının Uzakdo· zanııcak• clenıcktrdirlcr. rincle bir lçtimııi ha'ilrı \t' buh· 

--o--- l!ıı ı;h·ıı~etini' <fo tcnkid etmiş ve Taft seçilnı!.'k içın 100 kadar r:ın de\ rl S!l'f'İrdi~inl in Ur rt. 

Ballkesir' de yeni 
Madenler 
Bulundu 

nwwı J/u 1bi,;mi:Jtn 

bıınıın •Jnponynyı zayıflatarak mıı~zım~ r<')l' muhtactır. . mclı; kendi kenıllmili aldatmak 
komünist te•irlnıı soktuğunu• Kendı. 1: maJ:lfıp olılıı.ihı lııdı· j olur. 
.1 1 .. .. t·ı lat tf.'klıhnde 548 ı ry almıstır 

1 ı er ı;urmı~ t r. k' b 1 d 56 'ht·ı~rı 1 j Rıı lıaskının kavnnı:ı ı n ırn<' 
<~enrrnl, Trıımanın •biz kendi· d 1 

1 un ar ~n t sı; ~ ., 1 0 ~nl politika ihtirası ) ii-ıiindrn C"l'ha· 
mir.i yııb:ıncı memleketlerin li· ~ ~~:ısyon a!' la~~l'ın 1~

11k ~<';Ao· ı ıct '" !anc;<:uha \erilrn tıh·blrr· 
drri hnlinf.' getirebiliriz• şeklin· mış ır ve 7.'ıyı !' :ı 1 ıtri .. ~ 1

1 t:ıkd drn ha., hlr ""' ılrlfilı!lr. Tilrk 
d k . k · · d 1 k'd d k mtınZ3m rry ıcap (' ıı-o :ı • ır· • -' . r ·ı :ınıııtını r rn ı I' ere d h ıl 1 . d'I sı) ast h:ı) :ıtıno ı mrs'ull\ Pi ka· 
bu ·h:ıvııli<'lir• demistir. 

1\~. un~nb·~·cre en k~~ın e 1 c bul Nlrn si\·ıısi tı"rlllrr. frrııkki 
•Bir h:ıthc kazanmak azmi ile ce,,Bı pc 1 k~nb~cl nTıe (t; r. Hl/'. nrrrı.,iı )('l'İ rtrarındn nıııhkrm 

· k k k'T" r 1 una mır a ı a ı ınaı-; .ıp 
. F.d . . ,_. gırmr~('. ~·o ·o uhne ıceb.f.'rK~e· eden ll'klif me<:!.'lr ind<' F,io:;nrı. hlr rephr fl'~I il etmr7.l~r \'C ıık· 

Balıkrsır, 8 - • rl'nutın r,\. rır• rlıYen J\te Art ur, • ız il· h 6~8 k 1 F' Jın \c iılr:ılıin frrnlerlnı ı:evs!.'k· • .. 1 • • • owf.'r ' rr'' :ınnmı" ır a· 
mır k()\ u cn·ar!nda Alı • ) uksr 1 z;\ Korr o;dular!nı ma.Clup et· kal ba<:kan ııdaylığı scçımi içın liktcn kurfıınnıı1larsa; 1nnssuıı 

G 

tarafından ~ntı~uan, Kaz dağ·• l~k, fıı~at Kı~ıl. Cı~ yardım:ı J:e· ilk turda biitiin bu re) lcrin F.i· , c r"h:ılc( l>rIT:ılının rrmhrft 
larında . 'adır Gore tarafından lınce lıcleı:ır~ımız ıcap ed;n sert senho\\erc gıderej!ine F,i"f.'n· nl' rtibi s('ı ··ı rdr mus:ıllnt olıı· 
altın, 1ıthat Argok tarafından kar:ırları ıttıha.zda.n \'c Ç,ınlc. sa· hower tnrııft:ırları b 1(' in:ınma- r~i!ı111 ,h• nl r n arkn~ınila ne 
lllolıpten, a~ rıca J?ursunbey cı v~şmaklan. çrkındı.lrr; boylelıkle maktaıhrlar. Bunla• el, n 76 sı r'hi mr!'rn kU\"\'l'tlerin ıı;hl!.'n· 
Hnnda Nf.'rmi Oransel ve ortak. h~ı: komlını~t ~ntrıkası~ı'~ ekme· ı:.;arl Wnrren'ındir, 25 1 dl.' Ha ?:."" fmk 11•'11 but <"ağını kimst 
ları tarafından krom \e ma.nga· ğıne )ağ sürduk• ı'lemış!ır. rold Stıı "f.'n'in drl!.'S:!.'lrrid r. 1~"'min r-lr ""• Ta:ııı<iup \r <'l'· ~· l!Jlr!!lll!!!! 
nrz, 'Korucu buca~ında da I.ınyıt General l\larshall planını da Tlcmokrnt J'nrli ıııl:ı) Jarı 1 h:ılrt!' t h iz Hnnek mr"illrri _ lj 
\e Zırnık madenleri bulunmu~ trnkid ctn:ıi~ ve ·~:ıra i~c Avru· \' şington B ( ~.A) _ Ba kın •" b;,. •rJ!"l.''l' 11.mtıml hn\'ntı· 
tur. pada komlınızmc karşı hır ccphc Trnman biirosıında bulıın:ın le· m•1ı'l~n rldrdılın•lı. hı ım~ede r-.r~"""""~-~:..----===\ 

Hund:ın başka Susırlık ch•ıırın· ~aratabileccğimiri sandık• demiş lf.'\İZ)'on'dan mııh:ıliflf.'ri 'bulu· f ı.ırt \c frr "at l;n\nal!ı olon ~ ' 
dakı Kupa mııd<'n su~ 11 da pıyasa tır. nan cıınıhııriyrtçilf.'rin rhlcııı::'>' r1ir:ı l'!l~k~lar ıfo -tıııs~uhun e~a· ı 
ya çıkarılmak üıerrrlır. Jlıı !ili· l\1 iııı ;wıalı mr.n.ıılar da girişti1'1eri mlicadele) i takıp rrtlnıff'n J ıırtıınlmılıılır. ı:iiya,f ı ...,._ ....... ..-.._-_____ ._._ 
\tın trrkıhindc hulıınan mııddr. Chıcas:o, 8 (.ı\.1'.) _ nu gere clmPkteıfır. partllrr ı:~rırt ı 'kmıından llYA·ı ıı Temmuz 1952 _ ÇARSAl'ımA 
İrr mıde, bağı~ak, karnrıt:er rıı· rıımhurıyctcl partınin mılli kon Başkanın Çl'\Telcrindcn nlı· nama7. \r lktı ıdl lılr kıılkınma İSTA1'"BUL -

BU ACA 
z 3 4 • ., 

rl oolPdıği ,.l' miinf.'bbih ha~ımn ve Gcncrnl J-:ısrnhOW!.'r taraftar muhlemP] 7 df.'mokrat ar! y ıı ~t' in ki 1 f'l''lhrslnl rnane\•I ha· b rln U 15 Rıd,.o 11•111 ~kwtru 
dan dolayı cın~t organları da ha Jarı 1ıü) ük toplantı salonunda rasındakt trrcihlerini hen Uz b.1 klm l:ın dn t hkim etınrzlrn;e, l~ııurı n u ıearkı:ar (P! l a 15 w - -ı -
reı..eıc geçırdıği ıddıa cdılmek· f.'n şiddrtli bir mucadelf.'ye hazır dirmrmistır. hrrti'rlü \llılC"I \f' gl'rllrticl hn· Dıııı m ı tı <P , u ao Tur"1n .,, __ I 
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Bir Frnn~ı7. da kııtınldıklan 
5<ınra serbMt bırakılılı 

8.71!)~" flattan Rerlın 8 ( ~.I'.) - SoV\et höl 
~l'~ı hududuna ) alan hır· kP•irn· 
de ~Ph~h gl'ıintıdne tıkmışken 
Ru~ nobptçılerı tarahtıdan \'aka· 
!ıınnn Yiik~ek mr' kı11 hır ~an~ız 
ıdarrrı 24 saatlik bir mc\ kl n. 
~ <'ttrn :ı;on ra huı: ın •rhrst hıra. 
kılmıc•ır. Fransız Yiıkl!ek Komi· 
srrlıf(ı bliro undan açıklanıfığı. 
na göre, bu hAcfüe Rerlınr!Pki 
Fran~ıı işgal kom•ı 1 Rnı Pir .. re 
Caro1 rt'ın kurmay hl')'l'linr men 
~up Pl'rsonrl ıcfı M. ,Jran Bcno· 
lr'in başınrfan gccml~tır. 
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1011 ~o 101 

~~" 50 : "l 81) rh:ua ._ 
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hat~ıılıklarırıa i~ ı gridi~i. kaMe grcsındc, sen:ıtor Hobert Tait nan mıılflmala ı:ıör!', Tnı ali 1ı·ınılrsi irindi' lııılıınnn Turki) e· ı2 sr .lcılıa ... ıır~·a'Jl, 13 00 Hı "' -= I 

tedır. lanırlarken ada) lıırın kendıleri Ru 7 aday şunlardır: rckrtlrr f,.in kapılan açık bırnk· orun hanları (Pil 1s,oo Xapınıı • • - -

muhtrlir tem ılrı heyet ,.e Çf.'Sit 1 - İllinois nlisı J,ai Stc mı~ oluı tar. J1. 1 .f-- _ı_ Ayvahkfa orman 1i hıılk ı:ruplıırına verdikleri de- vcnson. Ahmot Emin YALMAN IE,00 A(Lil ... llU'lı:11:1r l•,lS lııu "" 1 . • 
me<;l!.'rde paı'tı dahilinde ahenk· 2 - Kar$ılıklı yardım P"Ot! m ıo oo Habırl•r, 19,15 Eu ~·r '" .. - - -- -

Y kf ten bahsetmişlerdir. Konı:redeki r:ımları müdürü Averell Harrı· ııı ao Kornıımı, 19 40 Sarkı:ar ııo 151 r-ı- -- -an ını ÇI 1 bü~ük mucade1e muhtemelen ya man. Ra410 ~· .... 20~0 X:ısa ulur h&blr· ~ • 1 • 
•Tleft ... • •• 
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24 ~ad1 ık mP\kufhr'i ,:ıra!•n· 
dn lıendhine fenı muıımrle edil 
nıedığı b r Franuz sozeü~ünden 
Ö~t>nilmı tir. 

«Bakanlrğı tücca 
·Kontrol edece tir 

nuııul J!tıhnbirlmiıdtA 

B:ılıke~lr 8 - Ayvıılı~ın Kil· 
çükköy Sarımcak eda~ında cıknn 
orman yangınında 800 donlimlük 
bir sahada 1000 çam al.!arı yan· 
mış ,.e hi!Aharc atrs ~ondürül· 
miiştür. Hlidise tahkik edılmck· 
tedlr. 

Bir kız, bir 
Erk .öi kac1rdı 

lfııltllt Muhdirl,,,udtA 

Yalova 8 - flçemiıln Çalıca 
koyünde 16 yaşında Çıt!.'k Özen 
adında bır kız, ayni köyden 16 
yasında Do.~nn Yılmazı dağa ka· 

( nım t "·ı:t~l tırmıştır. Uç gün ormanda ka· 
kAnınıı sahip df.'ğıldır. Rıı kon· lan sevı::llıler aileleri tarıı hndan 
trolti bizzat tiJC"rar YRJlBC"nktır. ıfnt!dn yakalanmış \e şehre ge· 
TikC"ıınn derdini dlnlr.mck ve tirilmlşlcrdlr. Sorgıılnrı sıra~ın· 
onu halletmekle \'llZİfl'mlzi tam da kızın erkeği kaçırdığı anla· 
olarıık ~ıııımış olunı1, Ancak tüc- şırmı~tır. 

Birleşmiş Milletler, 
Makale 
Mü~1bakası açfl 

carın lşlrrınde memk'-rt menfa. 
lltlt'rini 89h"t mrnrna•ll'rdrn lİS· 
tün tutmuş olmacı ııarthr. Mrm· 
lekPt menfıtatlcrfni hiçe llYDn 
ıahı~ıar bu türcar :ıOmresine dı· 
hil dıı~lllP.rdır. Şahsi t"Şl'bhOsU 
ve f.'rma~ rı.h le biıyuk riııklere 
ı::ırf'n tilceann muhakkak ki bu 
me\'zularda kıymetli fikirleri 
vıırdır. Bunhırdnn i~ir:ırl(' d · nirleşmlş Mılletlcr Tf.'şkiliıtı 
mek de l erinde olur. Bllhnssıı lDS2 sf.'nesi içın eBıırıs ve sosyal 
lzmır ıııbl tı ·anık ve dünya piya. ılerleme sembolü Birleşmiş Mil· 
gaJarı)le çek 11ıkı mlınu,,brller Jeller• mevzulu milletlerarıısı bir 
kuron bir piyasa mehafılındrn makale müsabakası tertıp etmiş 
Bakımlı~ın tcncwür edrcrği mu bulunuyor, 
hakkaktır.• Birleşmiş Milll'tlcrin faaliyet· 

Bakıının konıısmaııındnn sonra Jerılc ilgilrnen 20..J:l yaşları a· 
snlondn hnzır bulunan muhtelif raııındaki herkesin işlırak edo
tlil'Car \'e ııanayicilrr soz nlarıık bileceği bu müsabaka iı;-in kale 
rzcümlr 307 savılı sirki.ilrrin hu mc alınarak makall'ler takriben 
ıhrat sı>zonunı'la da mf.'r'ıyette 2000 kelime kadar olııcak, Tilrk· 
katırı kalmıyaca~ını ı:ormttslar ve çe, inı::ılizee, Franmra \'C 1spıın· 
Knrabuk demirleriyle palamutun ';olca dıll!.'rinden birilc btş nlis. 
3 sa~ılı fö•trve ltholi menuundıı hn ol:ırak yazılıp 15 al!u to ta· 
konusmuslardır. rihin" kadar Ankaradaki Bırlc~ 

Ekonomi 'e Ticaret Bakanı tuc miş Jıtillrtler Türk Derneği mer 
rar 'c unayicılerın bu konuşma- kezıne tevdi edılmiş bulunacak. 
ları~a CC\ aben de şunları r;oyle· ıtır. 
mlştir • En l)i makale sahibine bütün 
d •l KarahOk demiri mevzııun· masrafları Birleşmiş Milletlrr 
r:k ~l.ctmelcr Bakanı ile görusc- teşkl!Mınıfan ödrnecek olan on 

H ~ ça~e ~rayacaıtız. beş gunluk Cenrvre seyahati te· 

1 f.'r angı bır mnddenln 3 sa· min C'dilcccğl gibi diğer derrce 
~ 1 ~iste' e nlınma~ı is(', Merkez alanlara da mükftf~!lar verilecek 

an asının bir miktar dıha al· tir. 
tın satına~ı kndar a~ırdır. Hem 
bu yolla hasta ı iyi etmek mllm· 
kün de~ildir. Bu yol ancnk Mor· 
fınle bavıltmara, isi ıızatmay 

-o-
Bayındırlık Bakanı 

Edirne' de Yarar Onun için 3 &a)·ıJı liltevl 
mUmkün oldu:u kad r da~ıtacak Edirne, 8 (Husut) - Bayın· 
ve bir yıl hi,. d ır.· t' · D. . k .. "ı>1S ırmıver ğıı <lırlık Bakanı Kemal Zeytinoj!Ju 

1
1!1°~~ ~ynagı addedil n hiç hır bugün saat 16 30 da yanında 
B~ de u 1i te e girmi ecevfi1' llevlet Karayolları Birinci Böl 1 
ıa/~afa a~~k ı;ok muhtaç olan 1 ve • !ildilrü olduğu halde Kırk 

ca ır. • ıarelinden şehrimize gelmi~tır. 1 

-

rln. bazı münaıaalt temsilci he· 3 - Cumhurbıışkanlığı yar •rl 20 8~ Radıo ttraU"Otu 21.•o l'i 1 - - -- -,-
y<'tlere kongrede yer ve oy ve. dımrısı Alban Bnrklry. l raııo du~ 11 nd• nııııı u u oo eu • -= -
rılmesi mr elesi yuzündrn pat· 4 - Gcorgie ~yAn il) l'~İ Rus· Konferanslar kılar =2 20 Tıratro hıunlmm 22 so Eo'daıı Eı.• 
lak \'l'rerf.'ktir. Bu mesele bugün seil. u H• .rı. 2:! 4!I Hab•rlır 2a oo mn• 1rl t.arı• :a - B:.r nota, s -
-bütün ı:ün Tart'ın kontrol l'lm!.'k ~ - Ohlahoma lyftn Uyesl Raıf~o J\onııflllPSl Kamhlro • Botta ııroırııııl11 ff dıııı 6 llblı haydut ' - l."nk Uar•• Te'.'l· 

te bulunduğu hir komisyon hU· Kerr. l!uhar• r Af 1 T'ıdr ın leınmuı nı ııtı (Pi) %3 ao Gece konur! (Pi.) b lı ıoıU 6 - C'tphı 6 - E,.ı "-" 
zurunda miinakaşa edilmiştir. 11 - Tem~ilciler nıecli si atom • ahı 1 ıut ıo as dı u,oo Eıı>anıs. 
Ru komicyon, bazı hryr'lerin ken enerjisi komi~yonu reisi Ayftn· da c B ır Sına•klr· Al'ı'KARA 

7 - Vıll ıt Bır edı•. - Hlfıf ıs· 

lak'ık, B r nnk 
'rakar in 1 - :ı:::unıe, ıll mıntakal:ırını temsil hakkını dan Rri;ın l\k. l\fııhnn. ..,~ anda b..r konuı a 7 28 Ac• :a .,. ı-roiT&'ll 1 ao M s 

haiz olup olmadıklannı kararlaş 7 - Tenncssee A)ftn Uyesi ar• akı r. A an. T,H Rot t pare• or (Pil 1 H ""' """ 2 - B r d•' a - ~u'k!eı 
tıracaktır. Kpfauvcr. Haber •r ! 'lO Sultılu IPI l e 2!1 Rı ~•dın ' - ~le& ur b r H r.L S -

Bunlar ııra~ında başkan Tru 
Bu arada F.isenhower, Hsso· 

uri eyaleti tt'm~ilcl hı>yetile yap 
tığı bir toplantıda, ~mh~iyelçi 

manın Hıırriman ve Mc. Ma· Yeni neşriyat n nı>0ra, S SO Bat mir lt'•rl CPI) 
O 00 G nliıı prcoramı u lı:ıpaıı ı. 

B.r pt711mbn ti - Xa'lıTe tortuaıı 

T - Acı A - B-ı •t •1 ıarıl v rıl 
hon'ı terrih etmrkte olduğu şüp 
he ı:ötürmemrktcdir. . 

iki genç Kadın hukukçular 
Birleşmiş Milletleri 
Desfekliyecek 

Marmarada 
Kayboldu 
Ulelide O'luran Metin Relııü l\lilletlerarıısı Kadın Hukuk· 

i~mindc bir ı::enç ile. Yı>şilköydP. çıılıınn konferansı dlin rle saat 
oturan Sa.~r('.~ Y?rdanın kızı Tür- 9 ılan itıbıırf.'n rlcrnm etmiştir. 
kan, motoı:ı~ hır sandalla Mar· ı liftkim Allcn Ellinwood'un 
;arn denızınde kayholmuşl~r· başkıınlığında toplanan ·l>ilnya 
. ~r. Husust tutulan bir uçakla mahkemesi \'C harp sonrıısı me· 
ıkl ~l'nç ar~nmaktad.!r •. A)TJC~ seleleri- komisyonu ö(;lryc ka· 
emnı~·et tcşkılAtı motorlil de\Tı· dar çalışmalarını bitirmiş \'C su 
yelerınl. l'ılıırm.ıırayı çıkar'!1ıştır. kararlnra \'nrılmıştır: 
Gençlerın lntıhar mı ettıklerl, 
yoksa bir kaznya kurbnn mı git· Kııdın Hukukçular cemiyeti 
tikleri araşhrılmnktadır. Birleşmiş lıtillellcri dcstckllyc-ı . ~~ 

lngiltere Dışişleri Brynelmilcl mu:ıhedrlcrin aııci 
mlin:ısebellrrinc tesiri mühim 1 

Bakan 1 l'yı'le< ·ıyor olduğunılan hu muabcdclcrin 1 
of hıızırlıını~ı csnıısında kadın hu- 1 

c n ışı ı !n ·"ıll'/ kukçu dr!f.'gl'lcrin de fıkrl nlına· ı 
kiye Dıışlıakanı Adnan Mende. c:ık, tctkikll'rdc bulunulacaktır 
rcs ile Dışişlrri Bakanı T'rof, Rus mınt:ıkıısınıiaki r.slrlcrln · 
Fuat Köprüliiniin talik edilmiş geri ,·~·ilınesi için teşcbbuslcr 
bulunan 2iyarctleri için yeniden yııpılacaktır. 
bir tarih tayin rtmck ol:ıcaktır. Yunnnistnndan kaçırılan 30 

Tiirkiyc devlet adamları, Ak bin çocuıtun geri \'erilmesi için 
deniz do~u ha\'zdı ve ihdası tek 1 talışılacaktır. 
lif edllcn Orta Doğu komutanlı . Ru .arad~ Fransıı harp esirle· 
ğının istikbali hakkında ı::örüş· rıııın ıadcsı. 
mrlerdc bulunmak üzere 7 Tem Sulhun tcml'll olan tesanüdü 
muzda lnı:iltereyi ziyaret ede· temin. etmrk makııadı}le ço~uk 
cf.'klcrdl. Umumiyetle iyi malfi. lıırı. kın \'e hırstan Azade )etı~tı· 
mat' alıın Çf.'\'rf.'l!'rin kanaatini' r<'bılmck itin tarih dr.r~lerınin 
göre, Anthony Relen hu zivare- objcktıf olarak okutulması, alı· 
tin, k!.'ndısl vazifryc başladıktan nnn kararlar arasındadır. 1 
onro Ttirk de' let adamlarına --- -
uvı:un gelcbılrcck en <;abuk bir M k 'd k' 
z~nıanda yapılması arzusunda· os ova a 1 1 
dır. ı 

Bu ziyaretin Temmuz sonla· Amer'ıkan elç'ıl'ıg"''ın'ır 
rında gerçekle~tirllmesi ihllma· 
linin tetkik edılrli~I ııanılmakta 1" hl' . , f d' 
d•r. • \'a hı ön e a ıyesı ıs en 1 

" 

erkadesları < Ua51 1 IJ.<'ldrl 
Operet toplulııfu dıldiğine i:cire SO\'Yet merk 
Her akşam 21 I'; ehrlnin gobeCınde olan Hın-! 
de, Pazar 16 da tan Bu\lık rlcılıği de binanın •1h 
- Hobstlll~r - lı1e edllme•i ~·olunda Amr••"ı 

~ nordp milzikal operet 1 elcilı~ılle gon'ierılr.n m k1 tı ıa 
liı,e 11 de açılır. Tel: 43134 benzer bir tezkere almıştır. 

* Doğu Kararll'nlzl Kall..,ndıralım 
12 ıs • u ' A hr ıaatl. 

ne C Bl'L1\1 \CA~llli HALLi 
Soldaıı Sah ı - Et •tm.s, Z -

Adı. Xa taı a - Roka lt ' -
'l D•r a fı n TM nn 

12,15 Mt"''•k•tten 1tlll!1. 12 21' 

nrll ır1' od r. 

th!ı •• ım ı: ao Sn >ı'n On· ı A u.ııeılc - E'aı tıı 7 - l.la; 
ruı Mualll Mııltaddn Atakaıı, 11 l)O El - :Man r 
1d s. Ar• n .,, lu hı• Pr, 18 1 ~ Film l'ııb rıdaıı Autı ı 1 - IVrb k 

11 411 arı ıo• TOr (Pl) 13 30 öt ı :ı· 2 - Llma 8 - Pı ~ıı:ı ' - A~a· 

ut•ıl. 18 U Plraııo C. caı parcaları 

(Pi ) U,00 Hna n:ı>0;ıı. akum pro~· 
ramı •• lı::apın ı 

• Hl 58 Aç·'ıı pro:TAm ~· .M B .lrı 
n ı~ 00 Sar 'ar Oku71n l\ntn De 
m rdot>op, 11 n l!uı "k (Pi.) 1 20 

Armoııl ın kuı 

11100 ll 6 Aurı •• lubrrltr, ıoıs 

Tari'lı•tn b r TIPr&lı 1 O 20 Yı'.Cu C Pi ) 

ı 9 ao ""Tilıı aau 20 u Ra\\10 ru• 
ttl 2f! Si! K ,.,. tıslı, U,00 Xonaıma 

2130 

1ZllliR 
14 ~s Arı n pr~;n!!I, 16 "0 Xı 

•,ık url"llar, 1.5,30 Halt milzlt (Pil 

16,00 ],.1hık ıu Mı:hrl, 16 U BHta' 
ı l~r •imaları (1!1) ıe 80 Yurı IUrb 
1 orl ı 7,00 Jla•u mnııal (Pi l 17,20 Ko 
r.nıma, 17,,0 Urıııı han'arı 1 T 4& 

Yurt t rkul•rl ıı; ıs T rltce tanrolaı 

1 (Pi ) ı ~ 30 Ttrıhl •rurlt nnu k ıl ko· 
1 r'>ın 111 no Haı, •r 111 1 ~ C"Tfnt lot!d;• 

6 - Ect ; - Ak llııt 

lır, 1 O U Oporadaıı ~ r it • ı rı ı 

20,15 Rıd o nu•u, 20 rı E vıl 'ı 

urkılar (Pi) 20 H Konuı:r.a 20 5.5 
Snbut ıaat. 21 00 Ssu ar 21,SO 1'roı 

nm "" ltapaıııa 

SAYIN DOKTOR Vl ECZACHARA 

Çok iyi kalitelerine ilôvçten piyasada en ucuz olan 

PENICILLINE PRO Al E 
c Specıo ) 400.000 U.I. . 

den yeni partiler gelmiştir. Fizyolojik serum ampulü 
ile beraber perakende satıJ fio~ı 138 kuruştur. Ecza
nelerle depolarda emirlerinize ômade bulunmaktadır. 

NECiP AKAR ve TURKAN AKAR KOL. $Ti 
:. .Y ,,,., ~~·ı.,. .. ' 

-----TEL. : 24846 ___________ _ 

, 
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Taksim Cumhuriyet Caddesi Dörtler Apartımanı No. 8/1 (Radyo Evi sırasında) 
P . K . 127 Şişl i Tel. : 82246 ·86856 Telgr. : RASAMA (Trakıör içın ) OTO - RASEK (Kamyon iı••l 

-~ --------------- - ---------------------------------- -~-- ------------- ---- ---- ---- - --------· Kamyon etle rımi z için bazı vilayetlerin acentel ikleri henüz münhıldır. Te~hir ve servis imkanı bulunan al.ikalıların mü racaılleri. 

Maden Hurdalarının Satışı 
~!aclde; 1 \nkara, [yon, Amasya, Bıtlis. Balık~ 

.ır, Bursa. Holu, Dıyarbakır. 1 tan.bul, İzmır. F;.skışehır 
F...rzunım. Kocaeli, Kars, Kıyseıı1 Kon>·a. Samsun, G \n 
t•p. Reyhan, llalatya, c.; nakkale ıllcı. mıntak.I. ındak 

askeri birliklerle umumi muvazeneye dahıl resnli daire 
\e mues~eseler~e ıne\·cut \e lahn:unen on hın dort yuı 
ıloksan tnn Demır, Çelık, Saç, Pirine:, Talaş Pinn~. Bakır, 
Pik, .Ahiminyuın, l)ural, Kurşun, (..'ınko, hemaht hurdalan 
toptan Ye ş;ırtnamesındekı esasLır dairesinde k:ıpalı zarJ' 
ll ulılır arttırm:ıya konulmu}lur. Hu hurdaların n11ktarları • 

r nevıJeri \e bulundukları }·erler şartname~.inde ıos 
lt>ı ılmıştır. 

'1uhan1men bedel~ 

\!adde: 2 - llemalıtın beher kılosuna 20, hurda sa 
1;ın behl'r kılosuııa 20, hurda demirin behtr kilo~una ı:ı 

hurda pıkın beher k.ılosuna 14, hurd.1 bakırın beher kılo

una 180, hurd.J çelığ.in beher kılosuna 40, hurda kurıu 

nnn bC'1er k !osuna 120, hurda pirincin beheı kıl-o un:ıı 

· : O tı.u ·da talaş pıriııcin beher kılosuna 40, hurda alil 
11 n~u11un beher kılosuna 100, hurda dtiralın beher kılo 
~nn.1 ~O hurda çuık.onun beher kilosuna 40, kuruş tahınır. 
edtlmtş •.tlup hurdaların heyeti umumiyesinin tahmin edı 
rn bedeh J.544552.11 liradan ibaretlir. 

'taddC': 3 - .:\fu\ıallat teminat 120.087 liradır. 
lla<ldr· 4 -· ihale 30/7/1952 tarıhine müsadıf car· 

amha gunu saat (15) de Maliye Bakanlığt Mılll Emlak 
r.enel l!ildur:,ıfünde nıüteıekkl! komisyonda yapılacaktır. 

\fadde: 5 - - Talip1erın, her cins hurdanın beher to
n,ına •yrı ayrı bedri teklif etmeleri ve bu ciheti 2490 ••· 
Yılı kanunun 32 ıaci nl•ddesindeki tarilat daJresinde ha. 
ıırlı;-ac-aklaı ı tekljf mektubunda göstermeleri şarttır. Tek· 
lıf mektuplarının. ıarfların açılacağı saatten bir uat ev 
,,:elJnc kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlıf:ına 
f(•,·dı todilmesi tiizımdır. Postada olan geC"ikn1elerden İdare 
mes Uli)'P.t kı:ıbul e•mcı. 

\ladrle: 6 -- lhaleye 'ırebilınrk ic;in 24!)0 sayılı kanu· 
:ıun 2 \ eo 3 İJllC'U maddelerinde )·azılı şartları baız olmak, 
~erlı \e ~cıbaı cı şırketlerin 2490 sayılı kanunun 3 üncU 
maddesinde ö terilen belgeleri 'e hurdaların harice ih· 
racı l:sansa tabı bulunduğundan ihraç lisansı için Ekono. 
mı \e T·<" 1 et Hakanlığından verilmiş olan muvaCakıtna
'tU~) ı lf'k' r nıck'uptaı · de birlikte Komisyona tevdi etme
ler:' artı~· 

'fartdc lluıd :J. • bulundukları yerlerin a~keri 

f\•ınuıtant~gın.ı \f' l>e(terdar ve Malmüdürlütlerine mıi~ 
rs aa'la i:Ortilup trtkik edilebilir. 

)f•dde· 8 - ~aı tnam•ler 50 lira mukabılinde ~!aliye 
B•kanlı~ı llılli E:mlak Vmum ~lüdür!Uğünden, İstanbııl 
ve lz:n" Dellcrd .Jık'arındap lemin ectilebillr. <10063) 

- BEZ SATISI 
~ 

Sümerbonk Alım ve Satım 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

Sti!11t1 bank .\lalat)'11 Pamuklu Sana~·ıi fuf" e~esındtt mPv
·u• 29.863.20 metre 3 m~treden urun muhtelif rins hatasız hP
zın ·~mamı kül halinde \·e kapalı 7.arfla teklif alınmak surt
tı~TP !l.iatıl caktır 

fpkJirirr 17 7.952 tarihi akşarnına kadar Bahçekapı Sıi
mtrhan 3 Jneu katında satış teklı[ kutusuna atılacaktır 

1;;trklııcrın eartnamc i görmek ,.e teminat yatırmak Uze
r ,. r.a1ıuklu Satı 'ludtırlü~üne miJracaatları ric,1 olunıır 

(105&11 

' 

Türkiye Kızılay Derneği 

İstanbul Deposu Müdürlüğünden 
\k. arayda kauı llemşıre OS...ulunıt11 Thtı' acı oları~ 

e t"'k okul v gerek Depomuz ~lüdurluıclertnde mcvru· 
rtn.J.me '~ E'\.Safnamelerine görr. aşağıda miktar ·e n1u 

haınnıen kıyn1etıeri )·azılı iki kalem malzeme 16/7/9.'52 tarih 
n~ rastla~an çarıamba gunü saat 14 te kapalı zarfla eksilL 
:nr.:ı.:p "·aıedılmıı~ r. isteklilerin muvakkat temir.atlannı o 
kul ~JildQrliığÜnf! YatırJrak kapalı zarflarını Okul ~ll.,liirlii 
&une te\.·di etmele ı rıca olunur. 
Drrneğimiz t· rm.ı ve eksiltme kanununa tabi rte~ilrlı 

flnsi ll ıktarı :\lul'ak.kat h~minaı 

fiür~en odunu 
Brvaı pe-yrur 

3Sn çeki 
1250 • 1 ~ kik 

J.ira Krş. 
24'1 38 
16.'I 

Artık dolabımda her zaman 
• 

temiz gömlek bulabiliyorum 

HOOVER çamaşır makınesı alma dan evve l dolobımdCJ 'ıemız ço mo•ır v., göml.,k 
bulmak b ir m e seleydi. Karım da çamaşır yı kamak ta n bi lkin b ir hole ge l ırdı. CRffiRŞIRLARlnlZI 

HAR GİBi 
BE'!RZLRTIR 

Halbuki şimdi temiz çamaşır ve gomlek lerım daima hazırdır Karım do çornoşır 
günleri neıesini lccybetmiyor. Zira çomo~ırlor HOOVE R'le o kodor wrotle v~ 

te rtemiz yılı:cnıyar k ı. 

HOOVER 
' ELEKTRiKLi ÇAMAŞIR MAKINASI 

AYDA 25 LiRA TAKSiTLE SATILIH 

Ti C AR E T T. 

Tuvaletinizi j 

TAllAMLAMAf. 
z.,. .... ., , • • 

--~ ı_çın 
-~-.. .. , vız ZAN DE "'" 

caup ..,. tabıi re"~ 

\ 

lerınden $11 de ısı, 

iade edı nıt K•d•'· _ , 
ı;ıuıelığınde , u ı "l.,., 

Bu ,ebfıple c• ı•b1t 

•unın dev•mlı olm•s•nı •rıu eden h;, 

o 1 nı• l ı d ı f 

VIZ·ZAN . DE' "'" he, 
ten• u , gvn t•nklerı 

me.,çuttu' : 
ORANGE 
SCA Rl..E.T 

RAISPSERRV 

M A G IC REO 

CYCLAM C ~ 

ROSETTe 
CHERRY 

! 
l 
1 

~ 
• , 

OiKK . .\T· Taklıdlerını a.arak aldarımamaJarı ıcın ~ayın 
ıiişterilerimizden üç lıralık VIZ Z.\'.'i DE Rl'.JLAR!:-11 

ı/· ken hunların hususı ambalaj içinde '" \"erem sa,·aş 
'1erntiı"inin !5J kuruşluk bandrolu ile kapatılını~ olm<ı!-ıına 
likk;ıt ettnPlerini iccı: eder.z 

.. ._.._ .......... mm ......... , 

Kullanılmasını ~ırkt>tımızde 
ve HOOVER bayılerinde 

aıörebilınınız. 

GALAT" 1"'ABIR H fı N 

GARAJLAR, BOYACILAR ve ŞEKERCiLER 
tı;ın Bekli mazot ~;akan. her boy ka:,ı~ l•.»~asıle. yahut ele& 
trık motorü, benzin motdril ile çalışan her çe-şıt 

J-ı~z· ~- - ·:• 

B' 
lngiliz ve Alman Kompresörleri 
..::elmıstir tstf'nirse mahallinde kurdurulur 

SATIŞ YERi: 

lbrahim Ta~çıoğlu 
Galata Karakoy Pala~ Han ka ... ısı '.'\o. 8-l 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından 

İNSAAT EKSiLTME il.ANI 
Ankarada Posta caddeslnd• yaptlacak 1!;60.()1101 h<>••iız 

• aıtmı~ bin hra ke$if bedelli Ticaret \"fi' Sanavi Od;4.._l bi 

na~ı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 -

3 -
4-

f;ksıltme lt.7.1952 pazarte!'i Rünü ~aat 16 da Ank.aracla 
Po!'fa caddesinde teşekkül edecek komisyonri~ yapılara 
~ ı ndan tekliflerin o ı:ün saat 15 e kadar komis)·onca \.'C

rilnıis oln1ası sarttır . • 

Bu işe ait ıeçici teminat miktarı (26150) liradır 

İsteklin i n enaz 500.000 liralık bir bina inşaatını lla~:ı· 
ite ikma l elti~in i isbat edebi lecek ,., isteklitıın re11· 
kira.yeti hususunda komisyonu tatmin edcbilerek hır t" 
~eyi ihaleden enaı 4 'ün evvel ibrazı ~arttır 

Ticartt ,.e Sana\İ Oda!'lı ihaleyi f'O urut fPJ..lıf 'Pır 

\"apma~·a mecbur olmach ~ı gibi .ihale~·i y~ pıp \"apm~m:ı 

ıa cta tanıamen ~t- r bestlır. 

Prn ı~ \'e şart name) i ha\'İ do~ya T ıraret f)d:J:ı-ınrlan tPmin 
olunur 

~'u~ta<.la \ilkı olc.c~k gt>t·ıkmelC'ı ketbul edılınt"Z 

13/17 

• 

STANBtJL 

a ki a 

ABANT'DA 3 GUN 
Türkiye Turizm 

Kurumunun 
Yurt Genini 

2S • 27 TEMMUZ 
Arasında 

Otel \ r biJtü n ınar;;,rafl a ı 

dahil ii.50 f. L. 

15 Teınnnıtd~ıı ~onra bilet 
satılınat . 

Taf>ilal içın tel.· 49842 
Biletler Tıirkıye Turizm 

Kurumunchın lemin 
edilebilir 

P.el•amıx . 
gel iri 

Zira, ALMAN MALI 

PETROMAX 

lüks lômbası bütün 

dünyada ve bilhassa 

Memleketimııde , yükse k 

kalitesi ve harikulôd~ 

evsafı ile, haklı bi r 

' ôhret kaıonm ıttır . 

!:-------r-:s~ı~SLT!t u0Ruı ~ 
Hakiki PETROMAX • 

Fincancılar Yoku~u 
YEDEK PAR~ALARl / ~•La Poıa Ha n 71 2 

daima bulunur 1 1 ST ANBU L 

--lmt~yaı sa.ıııbı. S I NA 1'1 H.OK• t-
Ba ıı) ıda \' atJ i5lerinJ f illen ldart edeo wt>~ ... mudur: 

MELİB VE1'E R 
( VfılfıM Gaır t" tlik •• Matba a cı lık f .\ Ş. - btanbııl 

VAT~~: ~IATRAA S I 
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('.tonıobilleri 
Meraklıların en 
ziyade beğendik

' leri konfor, emni
ı yet ve daya~ıklığı 
birleşt,iren birer 
harikadır 

•• 
du resmi iyice tetkik eder 
veya renkli kataloğ gön

.cferilmelc ü.rere adresinizi 
bildirirseniz ıizin de de-
vamlı DODGE müşterisi 

olmanız yolu açılmış olur. 

ODGE'u· ... DO GE .Kııllanaıılardaıı Sor111111~ 

Otomobil Lôstik ve Makine Ticareti T. A. Ş. 
Taksim Bahçesi karıısı, Beyo§lu • lstanbul ' 

Denizli Bayii: lsmail ve Hikmet Tütün cüoğlu Bayramyeri - Denizli 

,. . . . . 
TURI\IYE ClJIVlllURIYETI 

... 

s 
Kuruluş Tarihi : 1863 

SERMA VESİ : 300,000,000 Türk lirası J 
1 

r -

Zirai krediler ve diğer her türlü banka hi~metlerinin 
ifasında sayın müşterilerinin emrindedir. Yurt içinde 

41 O şube ve aiansı, dünyanın her tarafında muhabir

leri vardcr. - . 
) Vadeli vadesiz tasarruf hesaplan için 

650.000 lirahk bir ikramiye plônı hazır-
lanmıc;t1r 

il 

10 ÇEKİLİSTE: 1 EV 
Aynca: 10,000, 1000 ve 500 liralık ikra ımiyeler, traktör ve ziraat ôle~tleri · 

ikramiye'lere iştirak şartlarını banka şube ·ve ajanslarandan ·öğrenebilirsiniz. 
1 . 

• e 1 

.Acıpayam Ajansı . 

eld • 
uır 

DENiZLI ŞUBESi 

Buldan Ajansı 

Sc:ıra~'köy Ajansı 

Ço'I .Ajansı 

Tavas .Ajansı 

, .. 
.lli.Jlı.~ı&.araa • 

Çivril Ajansı 

.. 

• 

r 

f 

" 

e 

.. -- ,,. 

.......... 
Tabiat, PAMUKKALE'de böyle bir mucize yaratmııtar. 

1 
~ 

" . . ... 
... 

"f'-
~-
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cı GJCJ 'd ft, 

r 
l kibimiı De- { Anlatan: ) 
11\ı.li .ka:ı.aln- J olınanu, • Rı 

;ı.iın n ı ·~ıuıiı f·k 
"'iı.? • tliye dt·ı· 
h.-ıl r;_ıdyo 1<'· 
n:.ı ik t•t mit
tJr. 

nnılan yııl~ıı Dr BaJuı Ak~it 
Çi'"ril, Çal, • ":. 

Baı-aykUy, F.ul J)(niıli Mill<·l"c•ıli 
d~n'a tll,'.rD· .!..~~~~~~~~~~~..:..~~~~~~~~~~~~~~~...: 

anak i.ttıkfınuıt Nıhnuııs. A.('t

payaın vf' Ta"Vas tar0tfi.an· 
na ıidrlPt'mi~tir. A<"ı,,..,yam 
lı o1a.n lk'ni.ıli :mmf·t~t•ili 
Jloktor B.:.ha AJı~h'dfa •a· 
z.1nın ir t-ima~ını bbe iaF· 
"ir rbnN)ni ıica t~ttilı. An· 
l•1tt11tl;ı11nı aı~a-ı·ıya f.it("iri· 
yoıuı. ~.uno il.3wf' t·dt'lim Jd 
bu ııo1lnr tir otoınobi1 r-e
yahati f·,;.nannda •utulmuıı;. 
tur. F.k!:ik tarafları warsa 
kuwr hlf' aittir. 1 

nt·nizli mılict"vckıli Doktor 
B;ıha Ak ·.t'in, Arıpayam 

h;ıl<kın<la an: ~!tJlthırından ('1-

kaı·flı~ mız ncti(;c~·~ f.t.: c 1-ura
gı lıLYtık ı tı~~l ir::. · :-~! i::! dal· 
J.ı.n oıan k 1p<1~' ir .fiılemd .:. 
Yolsı.n:luk vü. ü ::"e, ~ ~ ıne •• 
dar ht-r H~_ li.ı in!;.~ı!_ ;: cc..:ik· 
nıi~t~r F;.k.ı• buna rtıAmen AC'ı· 
p;ıy::ım Jo;:i;}lf'ri. N-k~ ·;n:.:ı.nJ~n

nı \'t: n1~.ı.iı:lı'n devraidılı:ları bir 
t;lk1111 sanat iln'anr1l'rini, ht·r 
tliı Jü zorlı1kJnı ;ı r.öl:üs vrrf'r<'k, 
dev,"lnı t·11iıı·bilwişh·rdir Aynı 

ıoın1:11ul;1 ıl;ı hHı;! yolııy1u )l('nıli

]f'rini ü;tild . .1111 ht·~lnna ll'l hiı; 
ehn•·i~c büyük kıym(·t vcrmı:t
lcrdir. 

At·ır;•y•ırrıda okunıa Fcfcı lıt·r· 

li.i!inin lıjr :101 :ıld, l·ir de J\'h·n 
J.!rlmr Uır:•h \'Ilı· T<·'k 11;1rti 1a
mı;nınrl;; 1f'pt"dt·n ft·lt·n t·rnirlf·r
lf', an~aJJ't' rrıahıyt·tinılt: yapı

lan mı:ktfpl~·rılrn rnfmlt-kr·le 
}ı;ıyır ~ı-1meml~tir Bunların 

)'ürt·ltlf"?r rıcı~ı tir hJk~~ t!:oi vıır· 
dır ı: nalcıı dan kimi (·iikmtiş, 

llirni küJfetli tamir mal'r.ııflar..._ 

tiy:ıç tO~tf'TJTli:-"l,.. {'ok ı,J
lı:ür ki halktaki ok .:ma ın<ri!Jn 
,•erin oldı.~·1 i\ ' , d;ır baf'kJ i· 
le y'!J.p1Jan m o.: :...'ıa1elf'r ı..m·ın•t 

.:-i kırm:.!D ·· .,,t:r f ' "Kın gö· 
j

1
f' ! ~lJ'f'e gcçrn <A· 

yam Okuma Dt 11 :: ;.i : işe 

·r ku: snıa~ ğl hk· 
~e Tfut. V<:ıl.i!!lda~lar un nc-

lr r y·:--n:rıf,.:. haı r o)L' ıkhırın n 
&:JTJb bir cı .~m:'ini \('~Kil eder. 
Bu df'rnek iki l'ÜZ bin Jlrj, 1 'Po 

1!6 V(" t'İr orL~ektf'p Vf:' di

ger mfk":ep 1::-il""hlart y;ı,ptıı,..,ıf

tır. lJalkın h:.'1'liyt·ti:v1e ;ıyrıra 
hüklimet bin:ııH. aslt:rlik ~ube
~i. ka.ral<;ollar da vüı·uda ı:t·li~ 

riJmiştir 
Huı;:ün. Arı,ı:•oıyam lı.frvlf'rin-

drn ıad)osu rılmay;ın yoktur 
N:ı~ıh:;a ff·ri kal:ın l:aıa~l;ır J..B. 
yü, ı~tiso:ı tf'cl< .il ctın('ft' razı 

Tavas'ın iç ı 
• 

sıması 
n•nidi • nin ,- An lotan: -, 

Tav<ı!!=. ~a-

iınlı.fını yoktur. 
Evler }'lirlıiıi fjı 
tnneılir_ Sıhhate 
:ı) · ll: ırı !:artlar 

'"" hakkında Al" ç b ~, I Dt•niLlı mili!'! 1 0 anog U 
vekili hukuk l'rnit1i Millt'itt'llili ~ 1 · ncı61 )'rırıJan 
(U \IC tUcc;;r tlo Jı:u ına t: ~ . fa 
Ali Çobanoğlı:ndan öğıc:ndik1r- mc!lt·n 6--"ır1larındnl!i kötülük 
rinuz suı1ur: Tavas. 70(•00 nü- de kJtılıDca, Vt'Jf'm, mü~hiş 
fuslu hır ~: aı~dır. Kcıle \IC Kı· tahıipJpr yapmak imkfınrııı hu 
ıılc·aLC:lilk adında iki l:Uyük na- Juyor K:u:aban>n hu kıııtnl yu
hıyı'~I tardır . Taı:ıs, hubutı:ıt ı.-as.-ıO.ın kurlarılm:ısı l'(" hunun 
ve tiitün i!:tihEBl f'Öl''l bir mu- haricirıclc yFni b:ıştoın inşası i· 
hl1ti.r Hu,Çıl;.y1 c~kidcnbc-ıi ınr~ ~ - ıı hnıt'J..f'tf' ı,!f'c,·ıJınl~.tir. 

1 hurılur MuEJa · Tavas EC'ıS<':::ı , , Tav:.. 
.Bılh;ı.s.<.:.a y(Jlların noks;ını ve ı-ın sUr\ıtli Vf: f'r::ı~h ın)o~afJ;ır~ 

tflpnık kı11Jt,ı )'iirjnclcn :ıit:ıat, kavusmasını temin ed~<t'kL:-
büllin hrılka r:ıhat tir f<'(lnme Bu sayt·ı1e tcpJjık mahsullt"ri 
iıot.~nı veıf : mcdi~:i tein tall~kan mf')'v:ıl:ır, tütün piyas:ılara inf'- ~ 
h;ılk. bcntnln tıaıı rnt'V"ımlf'rin- t(·k, llhıJtf:)'flr bulunan m:.ı.rıra. 
df' f\.;.ııiJi:. Aydın r,ibi f;ınlı rı<'z iş]t'nelilftelı.tir Tav;ırt:ı 
mf'l'lıt·ıh'ıtlt' i~ hulrrı;ıf:a j.'iıh·r· kıom vf• demir Lıılunmıı!-IJ lla 
lı·r. 'rıp).ı All"rkiliJcr ı::H•I, hcr nıcmuJdiir. 

fılli'lolı·ri yc·rılf' vı'rimli (,·alışma Toıvasın llôıt tnı;ıfı d:ıI:lık o. 
)(;ı1dliyı ıı,~ıi ~llı)'f'sin,1r çok a: lan F...sJı:cre O\tası ayrı bir fılcm 
ı·;1111rl.ar HtHad;ı yr·1it·tn t;:ı§ us- h'~ldl rfler. Bıua<la :r:ım11k, ~u-
t:ılnrı . m:ıı;-ınfcn:Joır mt~huıdtır. ıa1n, d:u1, namfih·nalıi m<'yvıı 

1·;ıv~1rı 0000 nüJusu var Jlal- yc·lr$İr Ne t:ııe ld ne Mııj:·,l:ı. 
kı ~cnrnin ii(' .1yın1 c'ıvnıı1:ıld nı• rlc T11vaısla yol iıtibııtı ol 
b:ıj.H.aııla j.!Ctiıir T:ıhsilc rar.bet m:ıdıJ.11 için ın:ıhsullrr p:urı f't 
V<' ht~\f'S ı:ı·niı:;1ir Clrhımektrp, miyor. Halk Tav:ı!t Mu~l;ı ş 
hal~ın ianr- vlr yap1lmıştır. sesinln o t:ivarıl:ırı ı:rc1JM'-sjni, 

NıhiyC'1 l· de, Kı~~ıcıbi\llj~ün her tü:-lii naltliyilt d;l ... rı~ının 
1nı•rkf'1· 'ır~.., 5.0'lO ni:.! J'S "Vardır hallini ı•:t1yor. 
)~Ur l();ı ı1c.- t: m:.r tk iJrTi fit• 
rııi5hı İller Fanl-:.a~ 1ın yi!.:clı
mı.' it' ~ ı· · :ı<l:ı yall ,c,ı hiıho • c
Jı~ktrik ft·~lsJrr vap1l;ırak ve 
tı•ıg:"ılı'.:ırı ctom.:'ık.. hir hale 
koym::ık ,.r· rleJı:t~ıkJe tahrik et 
mı•k ır.iiınkiJn o!draktır Bunun 
en 1·ii)'iık '")'das ı. rlokum:1cılar 
ara:çındal<: \'ırrm s;ılgınının ö
niinii o.lın;ık oJacaktır 

JUr J.artaı 
"\'tı1';t~I 

K••le nahiyt'!\:İnin nır-ı-tt:f:"Zİ ı1c 
lıır cluKumaL~~lk ınf'thf'ıi

dır Hur:'l.~;J, clürl tou 1fı U{Uruın 

lıır k:ırtal yuvı:ı~ı r,iLidir Ka~:ı~ 

tı:ıy:ı bir kiiıırli ilt? ı_~f'~·ılir !-:;ıhn 

motlıdut ohlıı~u ic, ın ı:cni~len1e 

İlf'rl<'nır. 
islidatıan 

Tavas, <"ıkl ~tinlc.·l1c Dcn.:tli 
nın hUlı."ıınc-t!,.n en ru ni 

nırı "'e y::: el: n ~ilı tn g~ıhal:ı
rından birini 1f'.şldl <'<lC'r frnar 
namına hrr şey halkın tcl>f'rrUC 
ilf' ynrdmış~ır Son iki ıır""lf'dc 
)'Ot, su Vf' mrlı:tı-11 ~:klinclc pev· 
ıla olan ilcr <· ·nf'Jer, h.:!~ta bU
yiik hl'vr.s • .ımıt \'C lf'.:;:ırrt u· 
yandı: rnı~tır in$oın, T:t\'a!\: h::tl 
k~nı_loıki ih•rlt•nH' r.:ıyırtlrr",1i 

~örUnı·r. fiWc:ri ')'.J"."-31 J)'or ve 
hıı halka l.:iyık olrlııfıı t;4}. ilıl<' 

hinnt•t f'lmck , cal:·l-tlii'i h:old 
~. r,liııi claha toınlı hlt ~t·!\ıldc id
rak cdi)•Or. 

~İJ' )f'timin 
Jljtı.a)'.f"'Mİ 

A ı·;~:ı)aın J.ciylf·ı HH1c linivf'r· ı 
t-:ıttli ff'ntJtı<' tt·r:•did erli. 

Jir A:t.irnli hir ~ı·nı ın, hrr tür 
hi t'Tıft·Jlt:r l't·neı rk okuma lır.· 

ı.t·ı-,ini r,n~1l tatmln !'Ö< bılf>tC':'i· 
rıc Y:...mn~..;ıE köyünc!ı·n ~·<·tl!'ı n 
b1r f('n(', r:ın;~, lıir mi!(:ı~ılır . Rn 
köyrle Ahdır r::ıhman toca arı·· 
bir boca vnr Vt·:';ıtında yf·lırn I 
Jı.;:1 . .!!1 rıı,· ·ı. cJ°.,l1cki 1:ıh11('yj 

r-'40 :--u - u~ ~ E.'.:f y.;:-r ve hı 

ı::::nı<1;e Jc u:-:: "1 bir murallc· 
)eye atlm.:~ı ~öı.c ~: ... nk yük 
sek tah!;!]c t ~vu~mak ve m!'~ 
lt'lı:tte Jayı\tlı olmak ka·, ;ırır 

l 't'r .yor t k tah-· linl t-i1irrn 
nç, ~ofor·f'le b:ı;;v"Jr :J~or, d 

)•Or k 

- Okum::ık için De lizliye g.: 
lret.: ~iın llt'ni ora)a n<1k1cdcr 
mh:'ni1" 

Jl:ımiyclli şofiııl~r. hu tırvrs- 1 
1i Vttlm roeıığu parn~ııea De. 
nı.::.:'.:}'·(~ naklt·tmrklc Jı::ıhnıyor

hır. diger müsJ"i'k v:ı:t:ınd;ı~larJa 1 
lı<. li<l"'-<·r J)enıı.li J.Jrr!':lrıf'l('kı 1ah
sil yıHan f'!!na-;ınrla dt'I ~ocuk~ 

t;ın rılSlta ve yaıclıml:ınnı t'k 
silt elmiJ (lrlar D;ılı3 liM'dt' fk<'n 1 
~ocuj~ıın fiıık 1:ıhori.'tuarınrial<:1 
lıf~k tcft-k buJu~l~•n dikkati (f· 

lı:iyor. Jlt'lr Tt·'knik Ünivcrı-itr
)e ı-iıdildt·n Fonra oıjjin;d bıı

lıı)lar r.rni~·Iiyor. }{('nrH aımi 

1~)f''...nr:r yülı.M'k lah~ıJın nj" 
mr:'1~ı ·ine t·ırn kô)'hi tf·nt. iki 
yılfl11nhcri yli'k~f'k milh('nıli~ 

t~ıf:.hylc yuı dun hi1.1nrtindC'dir 

Y;;)t.r•i_,n 
KÖYÜ 

A tıp~yam ldiylc-rinılc tiirlü 
tiiıJij s:ınat an':ınf'lf"ri cJik· : 

l :ı.1e tlf'f('t tıir ~lı:iJrlc <lt'Vam 'ı 
eılj;·or . Bu aJS(~;ı hir )'at.ı:ıt:;ır. 

Jı:tl)il v;ır ki 4000 nüfncJud·ır 

brlf'diye iı1art~ine sahiptir SC'l
tııkJarılan Osm;ın ve !Iü~:ımtl~ 
tin ~y1l'r l•ur;ır-ını i<:tlJ.A c·ttik· 
ten ronra 1·:ıtıı,:i;ın köy-. o ıa· 

rruınki haıp san:ıyiin)n hir ml'r· 
kf•ıi h:ıl.inde lıulurımu~. Yüt3-
ll'anları m<':hur olmu~1ur . ırntıa 
Jstanbulun ff'thi11dc \"';ı1afııınrl;ı 
h:ızır~:ın:ın barııll:ıı-ın hir rol 
o:yn~tlı~ı t-:li)'lf'nir Y ~ıt:.f;41ırla 
l:ıralq,'1lık sanayii hata de:vam 
rrliy(ıf, 

Y:ıtııtanın ~nınmı~ tı.im;ıla· 
ıınd;ın lıiıi, tüft·lıti U!51a~ı j!' 
m:ı.JJ tı!';t,;ıılır Kırılan hcr tiift~i 
)~ndi i;ı.l•ri~ a.sında )"Opıhnl! gi 
lıi bir k~lı1t'dr t5mir f'tınrk e
linden ıt<'lir. Köyün 011.a~ında 
mcytlıtna gf'lrn c:ımiin plAnın1 
n 'yr.pmış, yin<' lıtntlisi t;ıfhik 

ctmü;fir. Rnnıı çört·n mührncliı 
lr.r, ılrıin hir h:ıyı:ınlı'k if;ııle . (' 
ıli)OJ'l:ır 

)'ı,;:il)'uva köyünde \undur> 
r•Jık ıanayıı clt· ... aın rı1iyor, AY· 
ı ıra öolıtum:a·ıhk, i<'P1 ;,k ~an:ı
yıi \'C mryv:ıcıJık Jlı·rl<'mi~·tir 
ik r f>('Jl(' e\ovf'l bu eivnrın ar· 
mut\ın İ~tanbıılllan J.!Clrn kiıtı
rl('r t:ırnfınd~n ~tın ı:ıhnını,. 

tır. 

AMpnyamın RAJhoyük pauın, 
lıu riyanla mühim tıir J),t~acli 
ıol <ıyn:ır Bıırıtfinı 10, • 15 lıin 
lc'lşl :r:.iyaırt rılcr liem hayvan, 
h~m 1opr.~1t m:ıhsu11t·ri !la1ıhr 

K.:!a,ın hayv;ıncıhjbn 4nldşn
fın:ı mUsait ycrltıi chlııj'iu h;in 
bUl'oHhl r,r.r tipi }ıİr hara kuru) 
m.asını h:ıl.i:; l!'!tt'ıtti~ .• hiilo:lırn~.'t d~ 
•·s.ıs itiharı)lr- lıuna 1111.ı fılınu~· 
1nr At·ıtl~ıyaında C!ıvıııJ.ıily a 
)~1 ıl)cla fili .in, ('ı .. :ımMtrn • f'Onra 
f'n iyı nn:.•on Yt'tİ:ı)ir , J<ı~ da 

'Devamı 11 inrlde) ) 

r~~~~~~~~~~~~~, 

• e ....... n 
~.a: 

n 
·ı 

UŞ.'l'k1~ın rıynlıp lıır 1niidtlt·t p;onıa fla Kfitabysı toprrı\.lınını 

tf'rlrrttif. inı;ı. ~ınan yo1unu1un iuf'ıınöt:ki ılk J.::ııa i'f'nİ:tli

nin Çivril Jıt:J1;ı~ıı1ır ('ivıi1 lfl.40 yılıntlıın lın y.;ın~ yt·ni hir c,;:ı 
harla yf'ni l:ıir ~('lı1hlt 1'urul~nıı:, f"•;lıj Çivı ıl ~t_·hrın hır 111~ 
lı;ıllc·1:i ol~l;ık lıiı:11 şim:ıl 1:ıı;ıfftı l1:1ılmı~tn_ V(·Jil ('ivıilin 1'.u 

nıhr•ası i<·İn ('01~lt l•ir f'ah:ıııın 1t·mizl('nmrsi v€ jnki~:ırı 1nti 

~:ılt hir h:ılc- ı·r·tiı·ihnt·si il:ıllf'hni~tir Eilha"'3.., t·~l-.i "V:ılilı·nl~n 
Crm:ıl F:ıul:ılrc·ının yt•ni Çivdlin }ı.ıırııluuırııl:ı himınet ve 
ı:-ayrcllr.·ri "·:ın1ır 

Cn.ıılc v;ııthf•ıırııı; ;,.;ıın;ın <,ıt:ı").;ınlı lrı<-.;ınJ;ır clıv:ııJn4la 

hulıınmnnın :tt·vkirıi, 1.-ı!'n lıir 1.::nn:ın d~lıi cılsıın toı11ı11.. <l'ıııp 
~nıp v:ıf~nd01~larla Civnl h;ı.ltl<:ında vr- rnemlchl't h.lrıi Ü:t.C 
1 inılr rlırii~ti.lk, 

* 
Çivril ı-on hıı Jıilç ~-.ne 2:.;·fınıla inkis.af yoluna ~irıniş bir 

k:ır.ıılır. S<·hir ')lf'ni ha:ı;t:ın tanzim t'di1""::""''ktC'ftir. Y<'ni v~ 

frnis rai"ill'J~r nrılnıak!! .. unl:J r p~ r' l'1 cr,r .--k cehre ırı<Ml<'rn 

hir ~<'kil '"""'ilm<'lı:!"" r Hir v:ını1 .--: ,, irr.~., n] ~ n na rfirf'I in')n::ıl 

ve onaı il~ ış 1 ı ' T\ dC'Vô -n ı•dl'r~rn • ır Y-= ~-!: __ ı !a t"ll'k trik ve an 
flbi rnJh ı :n ':Jt yarları!;ılcl t'k ~:ilr lik1('r r iri f r ·~ ".Jrkf rdi" ('ivri· 
lin Jı~Jc-, su durumu ıır-ks11n tesı -ıatlı '7e k " :.. y«tsııCI .. 00 hin 
lira sarfiv]e f.rhrr yt',İ hir m rrL:1ilmr!-:tl'!: r Kıt:a lıır ı:ı

m<ın f.1rlmda bu mühiın nok~uıhk r,idfrilr:.i~ o]ar:;ı);hr Rr
lr<liyr hu yıl 170 lıin liralık bir hüt~e tanıim C''mi!! "Ve faali-
yet programını hnzııl:ımu;tır Şehrin mncut ch'ktrik· tr~io:;l('.. 

ri talı.vi.v'~ f'tlilmf'lı.lfılir. Enr-ji kayn:ıkhn ·na bu sene hır cliı.el 

grupu claha j1~1·e ('tliJrrtlrtir 

('hııilin niiftıcıu, lır~ hini mf1l-(·1de olmak ti1C'rc 35 bin
dir. Şrhiıd~ lıir oıt:ıf\lnıl vr l-:üy?C'ı· ;n (k~rrisinde iJJıo~ul \':lr 
dır. lTal'kevi lıin:.~ının h<•fıt:ıne lı~lınt ff't.hilmrsi ll::u;ııl:lŞh·· 
rılnıı~·hr Civrilin J!)ı'klı nrıhivr~i rı::ld r~rr \'C ın('mlıa !'"ıtlı:ırı 

itjt.~ iyJe ('Pk ırnfi~ l•ır )'f'Jtlir. Bıır:uhılı:i 7:rnı•in ~u knyn:lk
lıııiylc (.'ivı il ve Ç.ıl o\':ılaı ın1n ~ul<ınm:ısı imk5n tl:ıhilin 

f]('dir 

M<'mlrlıfttcld ,;iıdi rr.li5mc "Ve jsfihs.:ılJrı·in ar1ı:JJnd~ Civ
ı il de nıı~ilıini 31ın1~tır. 7.t"'ı iyat lı<'r ı?ün biriız daha ırelio;.ınl"k· 

tedir Moı1'ıinı·li ıiıaat Çjl'ıiJd(! ytrlcı;miş \'('mühim roll<'r OY· 

namı~tır. Hıılıulı:ıt f''kiml Çi\o1İJ lı.iiylJsllnün başlıC"a mr}~l~ 

!oiirlir Bunıın y;ınıofl::ı. ~ıJyon, rt.nc.ar, \,jlh;ı"..-.a ~u·.·.am Plıimi 

gf'ni~ bir ye ılutmalda, ('ok mikt.1141.ı da rıalamul <'hle e<lil 

mc~teılir. Çi"'ril lıaj.;l~ı ıncl:ı "" ıyt rin5 r:tz.'lki Cirün1ü, bo:-.f3n 

la1ında k;ıvun, J\~ıpuı )'t·ti~riK'k•tdir. Kuru fııUm Çivrihn 

başlıca il11;ıç rot'İ,ıHlır. 

Ka.ı.:ı dahilincle h:ıl'v;ıncılılt ıla mühim bir yrr işı('al et 

mektedir. 

Sanatkar yetiştiren 

bir kaza: Çal 
~ni1.linin bağ diyan ıliyc ad 

Jand 11 ıJ;;(";_;k )'<'ri tftipht·:d2; 
Ça1 Jı.<t14l5Jdır. lJcııı<'n ~tıyl~ 
nıf'k l~21mctır 'k.J. ~lın '")C h:ô
yünl.in 32 si t.sm~nı<'n b;ıı·cılık· 
la .iştig;ıJ elmt·k1r •e f<'çin
mrlı.tWir. DiGrı küylrr i~e ıa
nHımrn .6l'h'ı.e 'te huhul·;ıt t'kl· 
miylr trmnyüı ('fmi~t·rdir. Bu 
görünfı~ü ıtıt.aıiyle Ç:-ıl 1rnr,ı11 

ve in1d~:ı:fa rnıi~itirl bJC yı·r <r 
larak kabul f'clilı·lıi!ir Foılı:at 
Çal huri.in ırıUhım ıtılıl.-~hlctrk 
t·ksıkliklrr i~ ' nılr tıulunc~or 
2f'TI.f!.in it Frc. hölrr-ııulr c·Jr\ 
triksiz, susuz. rnancsıı ha1t~ 
~ilsa~ı: y('J'lcr<lrn hi?i clr: ç.aı~ 

dır. 
Şimdi, Ç:.ılın be nıf;him drrt· 

Jeı injn ~idcrHm~hıe talı~ılra::ık. 
\;ıdır, Çal bu yıl rld•lrii;c h
vu,:ıcak. t:rzyilılj su t~i~i!U fl:ı 
aynı müddet iı. in(lc iJı: maı r41 i· 
lC'c'eklir 

ÇaJın Pn mübim srrvtti n. 
1Umdür. Kuru ib:f.ıın Ç:ılın lıa§

Jıı-a jhrac metaıdır. tlıiimdı·n 
nğd:ı, I'«"~nırz \'E ~ıııp iuı;·ıh 
dt' çok ilf'ri gitmiştir lJancal3r 
ve BrkJllidt~ ~O ).oular hn;ıliit· 
hane ib11Jıınmalo.t:1tlır. 

S.1n.3t JlOl)'~I u:(l1111n lıııriin c;üh 
ret )'<1Jl1n'3 b'.la 11an•ttlfu J.arır-

mızın Çallı oluşu, bu kaı;ıya 

lıır hu~.u~i)·t·t k<iıantlıı mışlır. 
Hu ı::ırı<;lkiılar, Rı · ı:,f;ırn ('.;ılhp 
tı~·Jf'kir Sf'l~h;ıddin f'ırıar ve 
r•kuyııru Yadif!l?' Çt.•lik~·aştır. 
~::ınat~fır yeti~hrmrk lla'kımın-
ft:ın Ç:ılın a(ık lıir talihi var. 
O kadar Jı:.i. Çalın Hançalar Jı::ö-
yü h.alkı dişçilikte çok ilrıi 
rHmıe ve hPr nevi dış y;ıınna.. 
,1,, gnyt·t ust;ı. insanlar olılıık· 
)arını f(ı.Stf"rmişl(•rtli.t 

l-Jnnc:ı1oırö.a~l tli~ili'k ıan:-ıtı ... 
nın hih~yı·~ııi a)""ı bir yazı ha
linde bu ilAvl'rle bulabilccclı._.;i .. 

n 
Çalın dı~er bir hususi;·eti 

tlc bur:iıla lıı·Jdik avının pt•k 
rc-vact:ı olması \'l' bol ıniı..tar .. 
da lı:fklik bulunm:ı~adır. Avlan 
ma'k Ü7rıe Ç:ıla ı;c·1tıılerin 

cdt la/'
4

aUır Kt·klı'k avııula 
lı:ull:ınıJ;ın avcı l'hiJ Jı:f'kljJı.lcrin 

fiya~ı bfal'n 200 iraya katlar 
yUk•rlmfltl'djr. 

Çalın r.Hfusn 52 lıinılir Ru~ 
nun 4 tini. Ş<lınde, rrri k.ala .. 
ııı köylc·rıh·flir 

,Şc•lnrtlr f'~tc-n ;yıl (a<.ılıyf'te 

rf'{'f"n lıir orta okul ve köyle-
1 ın ı k~ı ı ısiıulı' ılr ilk ''k 111 bu
lunu10.kladır .. 

--- 9 • 1 .. l!V. 

Canlı bir şehir doğuyor 
(Caşı 7 ntidr) 

,.:ılı-;;ını ihıdc Cflf'n lıır · J 11kaın 

otu·ak 1'aLu1 c:ciilmt"k1cı1ir.., 
l :51k 'VC 
,.ı 

B t·lt:<liyc ıci!'İ Tıııan .Balı::ı· 
dır, meclc·ni bir !Chrin 1ki 

..-aoııııf ile tf.·rn;.ıyfiı; f.·Lircrği k:ı· 
aa;ıtindc. 

Hunl.-;ıcl;ın bıri; ı~ık, dığrri 
yelıhır Bu t:ıtbt·f·le bth:diye 
)'Ol mc·~elesıni de nıühim bir 
mcvıu olaıak ele cılmı~ ve i~i 
JHotr~rnlc.-!-tJJ n1ı~tır. J'ro&ı amın 
i>irinti kıı-mını cleıh.31 t1'mırı 
if' oı\>tc"ıt·n )Oll.<ı.r lttkiJ e1m<'klt: .. 
dır. ikinci kısımda cJ4.1, jmJir 
plitnına gtiıt • grnit]t·Wmf'.si TC 

:parlu·lt·nmt'!<i lüıurolu yollar 
)'t·r alroaktadır. Gt'(f'D yıJ, büt 
te,h·ki 75 lıin ı:.ıralık tölı!-is:ıta 
ıtıukalıı 95 b:in lliaLJt §-~blr yo 
Ju yo.pııınıştW'. Yeni yJI biJ(· 
ffs.OOe bu tahs:Js.ı: 120 bin J;.. 
ı·eıya )Lik~t·'t.: -'TI~şlir . Yola v~ 
rılrn t'hemmıyet do!uy1si.vle bu 
ı~ık:ım, mUnako:t::~t''lc 200 bin 
liı aya tıkarılatllt::lı:tlr . 
DenhliDln Yf".Dİ 
l'IUJU 

neniz.il yen1 blr .6UYI kavır 
şuyor. B..;p:-:ıar mevkiinde

lıi ı;iir ve bel so ı<·hre gcti
rililor. 40 >.nomclrclık dahili 
cı·bckf'nin :ı knomr!rrsi jJr.. 
ın:il rcıi:mış durı..mda 

Denizlinin ı·n mı•bim b<lc
diJc mev1·uu muhakkak ki, ka 
nali7.Mıyondur. Stnt 1eı denbtri 
f'llılıığu ı:ibi bugün de lı:ana
liıa.ı>yon febektsi yoktur ve bu 
isi arık Hıbir edilen "Ve her 
'Vin (jnünr1cn geçen a(ık: ~uJ3r 

f'Orüyor. Vaktiyle ankJar, halk 
t;;ır.Jından fa)rt tC'mlı tutulıır 
ve Jı('tr tiirlü su ihtjyaC'J" arık· 

lard••:ı tı·m . :ı co'lırıL F;ıkat 
:ıdmanla l·vh·rın hr1iıi.hırı bu 
oırıklar üıcrirHlC yapılmış ve 
gay1·f ~•hht bir ciııı um nıeyda· 
n;ı ff.':.mi'1İr. Şeıhırrlc modt-rn 
kanalı1a<.:.yon ~rbrkc~i in~n c-t 
mC"k bır mt•sclr. lıü)'fık p;ıra 

"'' fmr·~e ihtJyıoç yöslc:ı·c-n biı 
~ş .. jlJrr Ban)'roJ:tl rla 1004 11e 
nr~inr kadar k;ınlilJ;~.~yrın için 
fon -.y1rrn;ımıe .. ()nun iç-jn ~ 
lrdiye eli böL,rründe ılü:ünü

yor. 

C.:.raj -
t·..,.ni m..-:.ıılııaba 

Şt·hTe ı:,irip \•ık:.n va!5ila bol
.ulu it.ıharıyl~ bir tasnif ya 

pıld1gJ ı:ıman, Df'"nJ:zli bütün 
Türkiyede b('ŞİDC'i mt·\'ki! c:al 
cdjyor Bir gü.nclr ~rhre girip 
tılıian \'as1ta adt·di 200 - 300 
troısında dt~işmr-ktKr Bunu 
bir ı;.tlir kaynağı h!!..:::ır ge-'Jr
mrk Nlrdiyt'" ir n bir va:Jfr 
olmu~tur Zı;-:ıat Dankasr:ıc*an 
tf'min Nl lf·n 2CO bı, lir:ı. dô
"Qer !~'l'"~:;:ye olaro1~ ;: 
<'ok ve bu f:i"l)'r"::ı. n 
ra;,. ve ~-lla son:-a da ,.._ .. l!:Yle 
ıoğuk h:v:ı e('-. ""ili, frnrl 
ah e:ibj trs;: ler mr. 

•ir"1f'ttlt lr. 

Torimı 

rurızm k..Jy-..ıak.ları ba'kımın-
dan Denıı)j :ı.cngın bir ytr 

olmasına ra~men bclrdiye bu 
me\<-ıuu llrnüı; ele almııt do .. 
rumda değiJ. Tt"'menni edilir 
ki, h•(. olma1$a Pamukkale ~Thi 
bir tabiat muciıNine ı;;ıhip bir 
Şl"hirde brlf'diye. inı'k!ınlar hu). 
sun 'Ye turh.mi cıınlı bir ha 
le getirnu'k JOlıındn sııriedilrn 
gayrct1rre bir s~yci1~er eklc
l'ebiJsin 

Çalı'da halk edebiyatı 
tE.ı~ı 8 inekle) tiinl·ii!)ü lcraı.yi kırdı.• 

•El y.anında eşek kuyruğu .Davacının fa?ll:ını •apıC'JJa 
t.it~me, kiıni 111.un eler kimi kt· arıuhal soınımı).• 
,sa.• •Devrye ko.lk ayna clcrni~lcr, 

•llcr !Jak:ı1<lan bir tel alın· dtıkuz çarJ<ık yıkmı~ • 
n. ltüııe,,e bir ~:ı.kal olur.• • •H('r ak. hjr ntca; ldlçfik. da· 

•Antı:Sızlı'k, böbası1.1ık Hle de vara çoban bulunmaz.• 
par:ısıılı'k.'t •Al .. k~a k:.şa, ntrrne 

.. ,.. , 1• ,e e~ek: olmak eşrklık· d.ı,-::ırsan da:va.• 
tlr.• •Retber !f1cde hi?' okla kl1, i 

•Mıı1Jn iyisi boğ:ızd:ın ge. bır ~eri !tam:ın yjr.• - # 

çer• •Komşunun k oıilı;.il S3(' elek 
.Yatak uıun, ;ııol'gan lnı:.a; aldırır. • 

lhi.fıül oğlum hill'lll, çaışı uzun •AA:ustos.a y: !nn f'kjlrn da-
~ mrtr1ik 'il-ısa, ı:czin oğlum gc· rıUan, gün döndı~ktcn EOnra o--
~ :.ıin! • ~ul (ıltııran arıd:ın. kocasından 

•Dünya kırk kulplu bir 'ka- liiOnr;:ı :o.at;ılı;'Hn kaJ>can .karklan, 
unmış, kulpun h1riı..1ntlen tu· haram kazanıı~~n paradan insan 
tan llaı .. ınmı$.• )ara fayda ge1mcz.ı 

.. oııırsa asımın suyu, olmaz- •S<'1 11.f'ıından t o.Jla :ılan ı;(I.. 
ı.a h~ımın suyu.. le ııhvE"rlr. c-11i '.";ıcı·,cı-=n sonrrı 

.Kannın şalvarı b:ışııc-una kıı alıın rl~ al ·vl'rlr • 
yöriik ('a<lırı ı:'İhl y1~ılmal1 ki , f,4---
f"h afını1a dönrlü'kfc t:sd ver- A 'd 
,;n. • cıpayam an 

•Al kah. pl'nin kızını, alnta kı ı N 
1 2ının _k!1ınu . . ot ar 

•"'- ·· "-unnnt 7.f'rde, pılAv sı
fadır df'rrle; k:ı,ık bulamadığın 
,.o{'ıdc, avı.;la hal.. Avuçla 
haL .• 

.. 1·1\-ı.C ka111, _(Ti.trt•ü kıı.~ ye· 
tin at, mcrıf;ıatlir ml"nfaat; \o
takarı. h:ılsı1_ ;-1 rlıırının ;ıt, 
JU:ı7 ,.. r-H •.., 

•Diişiin dü~Un bolı.1 ur işin, 
lrı~a n nı alır 

•'Mlrulc·Ji kart 1opl.:1~ın, ıil· 
dük lraıı ın.p 

~<,~ok o'kuyan ya Alim olur 
7:ı ,.alim olur• 

"Yf'ni srnrk !'!Hyn ~nbJk tu . ...... 
r ~ı'1ıii ır1f"'r 

Jı,ktrn; h::ımutlıı dl'"'e 
]r}cl('n.• 

fc. 
rrtti • 

~ trll:ı krınan, karanfille k:ı 

man, f\lma.vınra b<'n gt1in ol 
n1:ırn.• 

.. . ':.anatırı )4 __ :;~u ıılm&z~ ol1111n 
da ~ iiçf'Kçilik (.?!Jun.11 

•llııro111n tek oJduPu yrr<tr 
l':ıh:.h tf'7 olur.• 

flüniirn bo~tOJn. yan crı 
J<iL· O:ııınan.• 

.. Nf' ara~ın JJ; rı "Amatta ~av 
tıltmak. • 

• Jk.i biti bJr o~kôl gchli; ü 

(Rnşı 2ncüle) 

y:ın;ın elmalaıı ml'o;huıdur. ı 

J\~ı.a<la n1ndl'ncilik hılk!ınlıı:rı 

1 
~(·niştır. Montan a'hnrla ecnr.bi 
hır ~irllrt kıom Ü<'-t·ı·indc c:,!ııı::ı. 

yor llfak strına~eli diP:t'r b;uı 

nıaden<·ilik tt·şr·hbüs1c· ri rle vnr 
dır. Y4ıll&r yap:hlıktan ~onra 

mangnnf"Z. clrmır gibi rrvherl<'r 
dt·n i~tir. aclc imkfın1;ırı ttnişle--ı· 
)Tl'l'ktlr 

, .• ı 
D•\l'aM 

nenüli • Mu!'l:ı • Felh .J. c yolla 
n AC"·p:ıyanıll~n rı ;tt'f·k 'Ye 

şim(]iyt' k:1dar yclsuzluk yiiı,On 

ılc·n in!'.l§afı tıt;an:ın bu 2t'06iitı 
tcıpıa.kl:ıra r1n "'erecek, çalış· 
l.fln v::ıtanda!iihırın ga:vrrtini vc
"İml. J;;ılaraktır \"ol Ustünde 
hirlıir .. 1i tanlllm)av:l'ı 1arıda i 
ld taraf!_ nak'iy:ıta im~~n v:ır
dır Kty ycll:ırına gelince, hQ. 

ilı'ıını·t kilçHk lıir l-'<ınlım ve aıa 1 
ka ı;ıistc-rınft", h::.JJ.i hu yoJl:ıron 

iıış:ı!.ına ht•ves GÔ!!tcl'iyoı· ve işej 
881 ıh)OC. .., 

ÇAMURLU VEYA KURU TOPRAKLARDA BU YENİ 

SUPE - SURE - GRiPS 
AZ ·~ı\MANDA ÇOK ·~ GORl]f 

SURE GRİP MODELİ Dİ~LERİN EMNİY FTI j fH<İd niiı 
DİŞLER ' - KENDİLİGİNDEN TEMİZl fME - 4FP ~; AYJIİ ı.i ÇJİJCne 

Good-Ye:ır'ın yeni 5uper Sure · Grıp'inde 
çı~teilt>r ~l ıam:ında_ (Ok 1~ trörE"n hir traktör 
Jl~riti ke~fetmıslE"rdir. Bu lfıs:tıf'in htr cins I · 
r:ızide ~zami eekme k;ıhilıyı·tını haız nldu~u ~nn 

tl'rriibtlerle ~abitHr Kuru vrya ('amurlu aıt; ı r 

toprııkta en ıorlu çaıı,ma ~:ıh~larıntl:ı. Super · 
SurP r: ip'in rşi yoktur 

Masıf. düz. çubıık halindeki di~lcr topra~a 

derJnlrme~ine nuruz E"drr ve trıpra~ı safl:lm bir 
suretle kavrar nt~.~('rin, bO)'<hın bo~·a biitün ~3· 

hhları. ıam! ~f'kis !.emin Pdrcek ıru1rrtı '.op. 
rpğa yüklrr bu ıa11tikler içln ıorlukta.n katmak 
vcı:::ıı·r . o:ş.Jer se -1 ">ir C ~ c:'im!e klr~·- ~ rınr;! eğ· 

rllmez • 

Omuzlardan tab:ın '1lerll.rıine do~ru geniş. 
lrven a · alıkl:ır ile bu IS.st.~in dış.!eri tonr:ıkta 

emnıyctle ha*"rket eder Oışler aı:ık mt'rkeıli 

Yani tıb:ın or~as1nda rabı•1s12 olduğunrlan ça· 
mur ve toprağın sık· ~m~sına mah:ıl kalmnı ve 
di~ler topraktan yi.?-.sc_ ':'ken dı~ :ıra1;ırı krndi· 
liğindrn temizleneri'k tekrar toprağa daldıJ1ında 
ayni tesi:ı"le nllfuı; rder, 

f,:iniıe daha çok ytı"'aylCilk bir traktör 15s
tiği daha uzun ve emniyetli bir 15.!lik öınri.l. ve 
düny:ınırı en ıoTlu çekme kudrPtini ı""tiyor'>anıı. 
tr~~ı;1 .. 1 "rıniıe Gnod Ye<ır'ın ıcad ve tek~mül 

ettırdigı düı çubuk dişli ııçık merltrı;li Super · 
Sure f;rip ır:ıt:HSr JAottiı)ini ı~ı.-" 

Super-Sure-Grip TRAKTÖR LA~ 1 lul 

EllR ı - -- . 
GOOD-YEAR FABRiKALARI MAMOLATINDAN OLU P 

EMSALSİZ ÇEKME KUVVETi TEMiN EDER. 
Denizli Bayii: lsmail ve Hikmet Tütüncüoğlu - Bayramyeri - Deni> .. 

·- ,.;:;· .-··": J' 

Denizli'de Bayındırlık çalışmaları 
(l\aşı 4 üncüde) 

dan gerl·k teknik "Ve ff'lekse 
Jl"addi y:ırd'11! yapılmalladır. 
Bugiln 700 kiJom<'treyi nı::an 
'köy yolumut vardır. T<1nıhn t"

dilmiş prcıgr;ıma göre ku:.a za· 
ınancla ht'r Jttiye tt·lterlekli va. 
f..ıta Jle gilm<' trmlııine falışıl

mnktnt1ır. Bu hu~usta 'köylünün 
~Öhtt'.lditi anlayış ve yaptığı 

hiımet tııkdiı-e ş~yandır. 

Kiiy e:u iş1trl 

İmar pi.Anı \le 
$ebirciljk 
n enlilinin bir im:ır pl~nl var, 

Bt~ll'diye bu pl:inın tatbi
kat !\afhalarını tamilmlamahta 
ve şehıe bu pJAnın icap1.'.'lıına 
güre veche \'('1 meğe çalı~mak· 
tadır. 

Bu an'ltla Denizlinin imıır plA 
nı bulunan hliy ve buC"akları dl 
v11rdır. Yc~ilyuva lı:öyü bir lo:öy ı 
olma~1na rcı~men beledjyf" 1t~ 
ldl~tı bııhıntın ve im!'r pltınını 

Bakanlık yol mrV7uunda oldu- tok e\·vtl )'aphrnuş. kl'ndi~ni 
tu gibi ~u hJcrine <le müm- ohlııh('a güzrl bır yo1 ill' şo~f'ye 

'kün olan yardımı yapmakt:ulır. bağlamJ~tır. Bu yolun tulü 8 ki· 
Bu yoııdımla suyu olm1yan ve-- lomehcdir ve k<ı~abada hum· 
ya qhhl lıir h~alf'yf' lfahirı olma. moıh bir brlecliye ia:ıliyrti var
:ynn kô)'lf\ıe yine krndl yar- dır. T'Jiın dolayısıyle 'köy olma· 
clırr.lArına .cüvenil<'ıelt ilce tek- sına rağml'n bir kasaba manza· 
niJı: 'Vf' madcli y:ırdımlar !J:~lan- rasını a11.ctmrktf'.tlir. Krı.a Kı-
mı;ı, ıadır. J(_iiyhl ~uyun dr~rri· ıılhisar bııraCının da imar pJitnı 
rıi '. m:ımf'n ~.oı\·ramı: ohhı~ıo-- vardır. DitPr hscoabal.ar da yine 
flan yoılnıı 11:me ~·uy~1nu değil, imar pl~nl;ırını vaktjyJe haıır· 
latre 1111 :ı.i1an rtnwl'Jl('k icJn Jatmıı 0JdukJ:111ndan bugünkü 
kii\iilr. h.nhç·l'lPrin ,lıılıi r::ulama çahşm::ıl:ırını buna göre ayarla-
i!'ini 1("Jr:nilt icaplara göre 1f'm1· rna'ktad;,.Jar 
ne (';llıt:makt.ııdır Bu ml'vıurl;ı r ---- -
Burhaniye ~. iiyü 100 kiiotur bin • •r ı;,.ı,t "' pıoio•inı hamıaımış Denızlı de gezefeler 
buhrrımaktndır_ Df'nlılirlr, ['.jn~ Jk ve haftalı'k 

Gf'rc-k köy yolları ve gerekse olrn:ık ü:ırı-e birka(' ga2C"te 
ltöy ıuları ttphrsindcn istclder yayınlanm:ılıtndır, Bunl~r itin 
~t:nsuıdıır_ İl tf'~kiHıU 1nUteva- ılc Fahir Karaca tarafın'ft':ın 28 
zı )ı::ıdrosu ve Bakanlıf,ın yardı· ıenccltnbcri yayınlanan ve haf 
mı n~ islt--ri a.ıra,a k01ar.1k f"· tada iki dt·fa çıkan Yf'ni De. 
hemminl mühimmine t~rcth nıı.li, viJfı)·etın rn rski gatf•lc· 
yollu, h·rtiplerle hu hJclı.ll're sidir. 
crv;)p \'t·ımı·ktf' "e hi:ımet rt Aynca hafttıda bir ,)cfa ya 
mf'fe c,:ıııı,m:ıklk~lır (;f'tf'n Sf'· ~·ınl;inan Jllıkik;ıt \'c ]Jiznıct i-
n~ y:-tpılmı~ islf"rc hu s.t·nc yt- ıin1JJ ilı.i ra1f't<' voırdır. 
nj J..ısırnl::ır ifıh:r: tıttikc:f': rksik- <:li,,lük (l>t'niıli) fıt7th'Sİ iz. 
Jrr ;ııulaf;lk. bilha~!'il )'Ol mf'l ıninl~ ft'ı lip t'dilınt•ktc ve h:ı· 
hunuı .t;ınıhm:.ınını verdikte ıırlanmakla, hf"r giin ncni:ılıyc 
1ı:ıy111~ıiu i arU.ıl'at:akl.lr. göndcril.ıJJ aatıımüt.adu·. 

Denizlide 
Turizm 

CRa~ı 7 aride) 

F.ltlekl m:ıhdut im'kiınl:ıra 
ra~mrn Deniıli Turiım Ct·mi-
yeti, 1943 dl'nbcri P;ıınıı~.k;ıJe 

;ıdındaki f'Sf'riDdC' üç yıllık lop. 
J;ınh 1rrtip rtmi~ v(' iyi ıın':ı· 
ncl<'r k111muı;1ur 

Deniılı , bıı mt-.rasim i<:in 16 
Mayıs tarihini kabııJ ctıni~tir 
ki bu. i1mirin 15 Mny1ı;;ta cere
yan edPn i~,C?aHne }l;aı ~ı (llı·dcli 
İlhak) h;ırl'kf'tinin b.aflaılı~ı 
(ıündür. Df'niLJi. rt'd<li ilhak ha 
rf'l<etinrlr ön ~:ıfta yiiriiyl"n lıir 
muhit1ir. 

Bütün hu nevi ::ıJiıkoılara rtıf't· 
mrn tarih1 haıinrlrnlrn turi11n 
hesabına icı:1ifade m;ık!'\;ııhyle 

m;ıh:ılB surl'tte temin edilrl-·ilc
cek grlişml·lrr prk m<ıhılıııtnr. 

B:ıymdır1ık Bakanı, 0('nİl.li· 
)'i son :riyarf'tinrle h;ıHca iyi bir 
müjrle vcrmi~tir ki hn fl:t tlrv
lttin turhtık yolları "'' hn aı·a· 
da Pamu~kale ;,:olunu umnnü 
muvn1cnedC'n yapmtık har:ırına 

v:ırdı~ıdır. Zirnat Bankasının 

:ı.ira1 krrdi. F.mllk Ranı:a!ının 
mesken diıv;ısı lclıine sf'ff'rh(•r 
c-ttij!i lı:tıl'V<'tler ı:it-i, tıırJnn sa 
hası için ör umuınl hir ın:ıli Fı~ 
ferberlik haı1rl11n1rsa. r-n nıii

him rlfiviz k:ıynağımııın itl••til
n1l'~int b:ışlanmıs ol:ıtak Pa· 

mukkale gihi hir haıinf')'e aa. 
hip olan Dcniı.li, hu !'l:ıh:ıı l alti 

gı•1i1fllrdf'n en çok ı~tif:u1r. e
den nH•mlckeUeı· ara!ınıla bu

lwıacalı llr. 

• 
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• ·en 
dw b;ı5lı)•.1r.ık hın küsur m'.:'t 

!:ınrı l~n birr ol;ııı D.-rri~li. r-c»c ta:hr t.ıtlı ınhinJlarla yük 
ı 1·ıtııvı la nııl~~t "'C a1 taAın · sclır \'uksck kısımhrda n:-Cıs 
\'ı•rl lrt" ,! .ırı 1 ;'I l>ıddır bu{!d1y, arpa ve iı:-unı yrllsir. 

Ymı lıur3~11ı.ı ait cı>hılc! be Bol ı;u gıbi lıır nio-~!'te s:ılıip o 
nırıı ... ıı. ;,]( ım ılı ı:j;ı d_>r;ıl lır laıı il'. ıı:;ı ırtıCııl.ııJıı, ru~k 
Nı• •!:irnı D 0 ııızli1,'.,r. bu k.ıdar kıılı~.cde p:ımuk, döni.iııı b1şınıı 
ıı!. t ıııırımı.ı oJm ı!:!cln dol ıyı en g!'nış ııı.ıhrnller vermek su
..-i Hı suretle şıkiıyetçı1irler. ı·etıyle elde edılır. Sarp ycrler-

l~•'ııdı kcndını hı?(' tam!rn dı d~· y:'rl~~n D~ııiz:lılıler tahtı 
dı.vr Dcnıılıyi ıne;ul hıtal>ilir 1:.-rinc kü;..m"ıııışkrdır. Iluld m, 
tııı\•ı ,., Flhc!lc hayır.. D~niıli Bab.ıJaf gıbı kocJ kasah:ılıırı, 
Jr ço' 11!:-_ li bir m9hıll' hem J ıpoııy.ıd:ı !!'·,Jdüf edill'n ur.ul 

rilı'< g1yrt•ti \'ı11-.1ır. İlmir l"u· lerl~. b;ı >t.uı ıtŞJğı dokuma tez· 
nwfı Dc-niv.li, yılhrc.ı mü·fd~t (!ilhl.ırıyle t<>chiı etmişler v·e 

hu~usi hiı· hiwı hulundurmuş ev san ıyiirı'.' dıkkote lllyık şe-
ve kendin:.- ıııt h:ıkık3flr.-ri orta killer vcrnıısl~rdir. 
ya d<ikmuııHir. ggP. turizm tf'ş· Bu ıır.ıd:ı tahiat, bu düny.ı 
kılJtuıııı Ot>ııi~lı şulJt"sl, yıllar- eeıınetını giJU'lhte lıoğıııuş, ta· 
dır geniş f.ı:ılıyetler gü:.termiş, rilı en setme hclzinelerini bJr'.l· 
takını t 1kım broşurler nc1ret- hıra yadigar ve rmtınrt diye hı
nı~;. hırlli' türlu mNasim tertip rakınıs, şifalı sular her tanıfo 
ctmı >lir. Dl"nidıyi ziyaret vazi- serpilmiş, h:-r şeyin füti.ınd~ o 
fo;,ını VJkit vakit gavl'teCİl"re fıırak karınca C!bi çalışkan, yük 
lıatırl~tımıktıın. ı::eri durmamış- sek srciyt•li. tutumlu bir halk 
tır Bu arJd.ı hen dıo D\'nidivi Iıurnl.ırını m:-skcn y,ıpnııştır. 
zivaı·etc V'.lkit v.ıkit dav<.>! edir- Pena imtllnn 
dıı:;im r,ilıi, ncnıdi Turizm Ce· Ne Çlre ki bütun hu h:ızinel 
ıııiye!i biw bir müddet evvel rin )'Jnılılşında bugüne ka 
bir ıııcklup yazmı.ş, Denizli i11- d:ır ınill~·lçe g~çirdiğimiz imti· 
vemizi hir an evvel neşretmek · hanin hiçbir suretle iftihar e
lızere ckihimızi çıığırmıştır. demeyiz. Bir t:ımanlıır Hicro· 

Fak:ıt şunu itiraf etmek Jli- polı<; gibi muau:ım bir kaplıca 
zımdır ki D.-ni1.1i hesabına i,ıin şehri y:ırıtıın Pamukknle şiCa
içine epeyce talihsizlik de ka· lı sıcak sularının, eski harabt?-
rıı;mıştır. neniıdi, bütün inki- lerin ort:ısınd(lki birikintileri
s:ıf iııtidıılların!l rağmt-n demir ne bir tak'tm köylil vntıındaşlar
yolunun ana hattı ilzerinde yer la girdit~im uım'.ln, mahdut ve 
almamış, Goncnlıdıın ayrılan bir g:.-ri teknik vasıtııbrla iş gören 
şube hattının son istasyonu sı- eski z;ım:ınlard!l bu topraklar· 
frıtıyle sapa bir yerde kalmış- dan fıskırım umrıın bolluğu ile 

• 
seperı 

tidailık arn~ındaki mes:ılcyi u 
taa.mık zihnimde ölçtum. F'a 
knt aynı Zc1nııında da verirıılı 
çalı,şnrnlt11·a girişınelr ş;ırtıyle Ö· 

nümüzdc ne katlar imkanları 
oldıı~ ınu d;ı düşiindüm. 
·Turl<iyePiıı 
Ekmrk srııeti • 
Anı;.-rik.ı Federal Yoll.ır fd.ı j 

re.;i Mı.idiirü Mr. Mac Do 
rıııld, Dcnizll'len gcçcrk<'n dc· 
miştır ki: • Buradııki Blkbıı o 
vao;ı tek b.ışınıı 1'ürkiyenın ek· 
ınck serıcti halin-. ı:;elebilir.• 

D.-nizlinın dığer bir s:ıha~ı. 
en mümlıit pamuk istihsal s:ı~ 
halıırımr·dan biri haline cd· 
meğ:- ınmzcttir. Yıne bunda 
iplık ve dokum:ı sall'ıyilmız, en 
mühim ıığırlık nıcrkezl('rind"'n 
birini kurıruk L;tidadındadır. 
Sul.ım:ı, CC'nn! ıirıı:ıt ve malci
ne kuvveti s1ycııind.• D.-nizli 
yeni imklnlıra kııvuşJcJ!'it gi 
bi, yeni )'eni yollar, vilayetin 
her köş-,ini memleket v~ diln 
y:ı piya:nsırıa lı::ığlıy3~1k, bu 
yolilr Pamukkale gıhi •tarihi 
h1l'ir!~l,..ri Ye t11hi.ıt hıırik:ıl ı rı· 
m ziy:ırct etmeğı tıepimne müm 
kün kıt:ıeıık, eski wmıınlnrın 
k!lplıcn mnmurel~rinin yerinde 
yenll~ri yükselmeğe ba5lıya 
caktır. 
' DenWide lı~r şey, uyuşuk 
devirlerin soruı g:.-ldiğini, taze 
bir Şl!vkle ııkınc:ı ve yııpıcı bir 
devre girildiğini müjdeliyecek 
bir m:ıhiyetLe g!irilnUyor. Biz· 
zat Denizli şehri, yeşilliklere 
bürünmüş güzel bir şehirdir. 
daha şimdiden mıırrtur ve güler 
vüzlü bir siması vvrclır. 

tır. Pek yakın uımanlara kadar bu med?ni ve ileri asnn orta· 
zaten umumi surette pek geri sındn mevcut olan gerilik ve ip __ 
lıir halde hulunan kııra yolları 1 -, -, h 
~istemimiz.de. ocniz.tlyi bilhns.<;:ı Deniz i r:rin f ari çesi 
ıhmıl ehnı1tır. 

DünyJ (Başı 3 üncüde) rafı cib:ıl, abırevanları vaCir, 
Cenneti verilmektedir. • bağlı ve b:ıhçcli bir kasnbai m1· 
Nihayet binlerce mil uuıklnki Denizli, Türkler zıımanında muredir. Yirmi dcirt mahallede 

bir şiınol veyn cenup kul- birçok sJvaııl!ıra ra(:m:.-n güz.el yedi cami, beş h11mam, mütcad· 
bunu keşfeder gibi, Denizliyi ve mühım bir şehir olmak vııs- dit luınlan ••. vardır·. 1671 -
kendi hesabıma keşfe gidince fını muhof.ıı.a etmi1tir. On üçün 1672 de Denizliyi ziyaret eden 
or<ı<ln öyle bir sihirli ilemle cü asrın birinci yarwındn Deniz· Evliya Çelebi de oldukçn mli 
karşılaştım ki hnyalimde yeni Jiyc gı."'len Arap seyyahı ibni him tafsilat vermektedir. Y.~vli
yeni ufuklar açıldı, kalbim taze Ratuta, kasab:ıyı bir hayli m'.'t- yaya göre, sulannın çok olma
ümillerle doldu. Asırlardır me-ı hettikten sonra •C:ırşılan güU'l· sından dolayı kıısJbJya neniili 
deni usullerle çalışm:ık imk!İ'l- dir. Orada pamuktan altın işle- adı verilmiştir. 
brınd:ın mahrum k:ılm:ımızın meli kumıış imal olunur ki mis· Raşit tarihine göre, 1702 de 
ne gibi Lıir münaya geldiğini; 1i yoktur. Pcımuğun neft<; olma- vuku bulıın bir zcl~lede şehir 
Denizlide, b:ışka her yerden dıı- sı ve kuvvetli eıtirilmlş bulun· harap olmuş ve binlerce ins:m öl 
h:ı fada sıırııh11Ue fıırkettim ve mJsı hasebiyle ziyade d:ıynnır. müstür. 1831 yılma kadıır kn7.:ı 
hu ihmalleri Lıımir için ne kn· Bu kumaş rK'ldcyt~ nishetle ma· ol~rak idue ~ilen Denizli, bir 
dıır lteııif hir şekilde çalışma· ruClur.• demektedir. J<'ithakika müddet sonra muhsıırrıClık ol 
mız lazım geldiği hıık.kınd:ıki Denizli kumaslıırı pek meşhur- muştur. 1891 de demiryoluna 
lrnnııatin tazyikını en çok orad:ı du. Sultan Muradı Hüdavendl· kavuşmuş ve 1923 de viliyet lı'I 
duydum g3ra kadnr Q:;m.ınlı hükUmd:ır· linc getirilmiştir. Milli Müc:ıde 

Uu scherıle<lir ki Denidide lan ve vezirler, birçok müst!l- leli fedakllı;-ve kahraman De· 
~kııı halinclr. işiınİ7.İ lıitirdıkten, kil Anadolu beyleri bu kıımıış· niılilcr, Üzerlerine düşen vııd-
Aydınii Giderek Aydın i!ivcmiı (ardan serııuş ve cüblıe giyer- feyi ziyadesiyle yaıımış!Jrdır. 
Ü7A'rıinde caltşt.ıktan ve h:mlrde terdi. Profesör Uzunçarıııtıya ,fzmirin işgalinden sonrn Men· 
lıaz.ı i:ılcrimi gördükten sonra, göre, 0 uınınnın hil'ati bı.ı im· deres çcphesinln kurulınnsınd 
Oenizli O.P. kongresinde bulun- maştıın yarıılırdı. Germiyıın Be- Denizlililerin lıüyuk his.<;esl vıır 
mak mııksadıylc tekrar Deniz· yi Süleyman Ş1h, kızı Devlet Ha dır 16 Mııyıs 1010 dıı Müftü e
liye diindüm. Hele P11mukkııle- tunu, Sullıın Birinci Muradın fendi, belediye binası onUnde 
yı ilk. T.iyıırelimdcn sonra ornya oğlu Vıldmm Bayezide ,yermek halka hitaben •Her ne pah'.lsına 
iki defıı dııhı gitmek arzusunu için Bursaya heyet yolladığı za. olursa olsun Yun:ınlılııra karşı 
duydum YC böylece bir haCtıı m:ın bu n!dide kumuslardnn he- koymak gerektir. Yunanlılıınn 
içindeki :ı.iyaretleri üçe çıkar diye gondermişti. iı;gal eylediği memleketler hnl· 
dım . ADJdolu be1liklerini bir b:ıy- .kı için kavgaya girişmek fnrıı 

Yıızdığım sötlerdc ve ifade rıık altındı topbmak iste- ayındır. İşgale uğramıyan mem 
ettiğim lıiıılerde mQlıalliğn ol· yen Dördüncü O.~manlı Padisn· rekctler halkı için de fıırzı kifn· 
m:ıdığına ,ilhemb·Jn her kısmı- hı Sultan Vddırım :Bayezit, 1330 yedir. Ben fetva veriyorum . Si· 
111 gör.den geçiroıkten sonra yılında bütün Germlyan ülkesi rnıı ve cephane ar.lığı veya yok
elhette ııit de kaıuı2!t getirecek· ile beraber Deniz:lıyi de fethet- luğu hiçlıir zaman kavgaya ııııG· 
sıiniı:. mişti. Ancak 1402 de Ankara- ni ol11ıuıyacaktır. Hiçbir müdıı 

Kütahya, Manisa, Aydın, Bur- du cereynn eden ıneytlan :ınuha- faıı vasıtı.ı;ı olmıyan bir Miislli 
dur, ir.rarta ye Afyımkaralıis:ır rebcsindC' Tinıuro .mıığlı)(l ol· maıı dııhi yerden üç bş ıılarnk 
Yilh<>lleriyle cevrilnıis olan ve dııktan sonra buraları tekrıır düsmana atmuğa mccbunltır.• 
içinde 350.000 çalışkan, ağır- Germiyanoğullnrınn geçmiştir. Dem~ti. Oeni:dinin lıu vııtan· 
hnşh, munis vııtıındaş yaş!lyan Son Germiyaıı H~yi Yakup Bey, pcrver rnüftüsii hütün Denizli 
toprnkl:ır; cidden 'biı" dünya ceıı- · 1428. de Edimeye gelerek Sul- hıılkının hlssiyatııııı tercunuın 
neli sııyılııhilir. Bu topraklarm Uın ikinci Muradın huwnınıı olmuştu. 
teşkil ctüği h11rllanın şekline çıkmıli, erkek evlhdı olmadığını.,------------
baktığınır. zaman siz belki de Vı> iilümündcn sonra Germiyan D • R• 
hususi bir heyecan duym:ız.;ı. ülkesini Osmanlılara bıraktığı· 1 en&ZGU 
mz:. Fıık11t hu şeklin Denizlilere nı ac-retmişlL Ynlrnp Bey bir 
nclcr illınm ettiğine merak e· 'yıl sonra ölmüş ve yakın bir il.ı· 
derseniz, İunlr 'Fuarında dıığı· timıılc göre Denizli de bu tarih· 
tılmıık lızere 1950 de Denizli lerde Osrmınlt mem:ılilti içine 
vföyeti namın3 neşredilen bro· girmiştir Bu tarihten sonra kıı 
ııurc h:ışvurıılıilirsiniz. Oradııki sub:ı Anadolu Bcylerheyliğine 
tarif şudur: ,JCfitnhya, Mnnisa, Ulbi bir liva merlmc.i dl muştur. 
Aydın, nurdur, :ispartıı ve AC- KAtirı Çelefli, Cihannüma adlı 
yonkaratusar illerinin kollıırı ıı- eserınde Denizliden şu sa· 
rasınd11 bir J<!gc zeyheği gibi tırlarln hııhseder: ·Denizli n:ı
dik'lcşcn ve şalıtanau Deni·di..• mı diğer :UlY.ikiye, nehirleri çok 

Denizlinin arawi yliz melro- olmakla Dcııillll derler. Dürt. la· 

·n ·ekiH • 
.I 

D'.!nizliııin 7 Mıllelveldli var 
dır. 1950 lle('imlerinde ne. 

mokrııt Pıırti ad nyı oıuıı kaıa· 
nıın Millelvekillcri şunlardır: 

Cııha Ak9it, ırikrcl ll:ış:.ırnıı, 
Ali Ço1ıanoğlu, Mustafa Guleti· 
.f!il, llikı-ct .IYlrulıudıık, E)'Üfl 
Şıüıin, ltefeL 'J.'avaslıoğl11. 

• 
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BUL DA 
(H~ı 5 iueideJ 

nııığı ve bunun teminatı olarak, 
kooııcr'Jtifın veya tezg.ih sahi 
binin damgJSını b:ısınağı llul 
dıınlılar çok istiyorlıır, fakat u 
cuz mal çıkaran yerlerle reka
bet zorluğu, bu arzuyu b:.ıltalı 
yor. Kooperatif crkanıyle ve 
&chrın ileri gelenleriyle im mC'· 
seleyi mün1kas:ı ettik. Knliteyi 
muhaC.ın etmcnın ve güvc:,n ve 
şöhret yar.ıtmanın .Buldan için 
en kürit yol olııcağını il~ri sur
diik. Fıkrimizi c10d1n kabul et
tiler, fakat dedıler ki~ •Bunu 
temın ıçin hekleme;'!e ve utr.ış
mağ ı lüz:um v:.ırdır. Cu da p:ıra 
ve krf'di işidir. Bunu temin ede 
medığımız için gfinı.i güntin ... İl 
g'inneği, ucuzluk üzNine reka
beti ter:cihe mecbur oluyoruz.• 
Lüıum olan kredi mıkt uları 

ı;:.-niş değildir. Elb('lte karıiıla
na1ıilir. Eğer memleketlmizd:ı 
bir m:ılı 1liln etmek ve bir m1r
kayı tıınıtmlk itiyadı kurulur· 
s:ı, h1lk çürük bir mılı ucuıu
D'.l alm:ık heve~inden vaıg~çer, 

biraz p:ıhah, fakat s:ıt:lım ıtc 
ömürlü m1l aramağı alışır. 
Aile tnglhı 
Ekibimizle Lıeraber bir evi 7.i
. yaret ettik. Bab:ının, anne
nin ve on bir yaşınd1ki ıı-ki bir 
k1zcağııın tezgah başında re
simlerini aldık. Öyl'.! g.irütüyor 
ki evd~ki rezgAhı işler bir h1l
de tutmalı: Buldrn gibi yerler
deki dokumacı aileleri i~in bir 
an'ane halini almıştır. Evde nö
betle çalışılıyor. Bnun gelinlik 
ya,taki kıztnr, kendi evlerinde 
yemek masraClarını karıııhya
cak kadar iş gördükten sonrn, 
başka tezglhlıırda ücret muka
bili çatışıyorlar, bu sayede de 
cihazlarını temin ediyorlnr. 

Elektrik Ye otomatik mıkinc 
devri başlayınca, her ııeyin şek
li 'değişecek, makinelere nncak 
neuıret etmekle iktifa edilecek, 
verem yaraLıın sebe('ler önlene 
ceklir. 

Şimdiki haliyle bile Buldan 

kooııeratıff h:ı((ada 8(1 ilıi 100 
bin liralık mııl satıyor. Bu lslih 
s.ıiler, ınemleretiıı muhtelif 
yeıl:>dndcki kıyafet itiya!lar.ı 

ve zevkler hes:ıplıınıırak yapılı· 
yor. S:.ıtışlıır, lücc:ır va:>ıt.Hıyle 
oluyor. Mııkin:.-ler otomatik fıir 
hale gelıncc, h1ilısııl en aı uç 
mi.~lı artacaktır. 

Kooper.ıtıfin idarecileri, Ja· 
ponyadııki dokumlC•ılılr an'anc
JC'ri h:ıkkında mahimııt cdirınıış 
~öriinuyorl ır. Öyle umuyorlar 
ki lC'zgahluını ıslah etlikten 
sonra )'Ülcsek m:ısr.ıflı fabrika· 
larla rekJh<'t etmek ve cıılış:ın· 
Jarıı yüksekçe bir g~im sevi
yesi lemin etmek imkfınını bu· 
l JCcJklardır 

Buldan, ç:ım nğ.ıçlıırıyle be
zenmış, mükemm~l lıavnlı bir 
dağ yam1cınd1dır. Şehirde bu· 
lunan akıncı ruhlu bir doktor. 
hususi tt',cbb:iSle bu dağın te
pesinde 70 yataklı bir veren1 
hastanesi kunılm.nına önayak 
olmuştur. Şımdi bu h!!~t.anenin 
id1rc:ini S1f:lık B.ıkınlığı üze
rine alnn;t1r .• 

Huld:ının tallı kaynak sula· 
rıyle sulıın:m bost:ınlarındn ya
man lerrette sebıeler yetişir. 
Buldanlıların en sevdikleri şey; 
o leılı pııthtrn, dom:ıtes ve so
{lıınlorını çiy olarak doğromıık. 
tuzhıyıp bil>:-rlemek, sr.ınrcı yuf· 
:kaya. sarma~c suretiyle meyda· 
na getirdikleri, bol vitaminli 
yemektir. Yufkaya sanlan ~iy 
scbıcler ısırılarak yenir, bu· 
na dürün adı verılir. 

Buldan'ın tanınmış N•liıtla
nndıın biri, eski Sağlık Bakıım 
Doktor B~hçet Uz.'dur. Rivayet 
edildiğine göre Behçet Uz, :nuı
dnnn geldikçe, ablasına şiiylo 
dermiş· 

- Ahin, dürüne lııısn~tim. 
bir diirün hazırla da yiyelim. 

l~kibimiz de dürünün tadına 
b:ıkmağl merak etti. Fakal vıık· 
Un darlığı dolııyısıyle bunu ge
lecek ziyarete bıraktık. 

~ -~-

Hançalar köyünde bir dişçi 
lal<ültesi var 

(Başı 5 incide) 
Kendi kendini 
Yetişllttn adam 
Bayramlık elbiseli çocuklarla 

dolu köy sokaktnrındnn bü
yük bir zevkle geçtik, her a
dımda durduk, resimler aldık, 
cıvıl cıvıl kosuşaa yavrul:ıra 
şekerler ikram ettik. Nihayet 
Mernişoğlunun evine vardık U
mumi tertipleri iLiblrıyle Adeta 
bir köy evi ..• Fnknt iç dekorns· 
yonundo öyle incelikler ve hoş. 
lu'klar Yar ki 'Memişoğhındn 
bilgi meroıkıyle bernlıer hir sın· 
·nal revki de bulundul!unu belli 
ediyor. 

Şilteler ürerine 'bağdaş ku
rup oturduk. Memlşoğlunun hl
kAyesini clinlemefe bıısladlk. 
Kendlne ımahsusı lbir iç alemi, 
geniş görüş ufuldarı oldujlunu 
ber söz ·ve hareketiyle belli e· 
d!.'rek lıizc dedi ki: 
·- Ben yalnız: ilkmcktep tah 

sili g{irdüm, Fn'kat ııehirliye 
nı'lhınıs irııkfin ve fırsatlnrdtın 
malınım bir köylü olduğum ·ı. 
çin bilginin nimetlerinden ne
den uzak kalayım? Okumak me 
rakım sayesinı:le nılıumu bir 
düzfye besledim. Hocıılıırım ki
taplar oldu. Yalnız el hüneriy· 
le kalmıyarnk, dişçilik sanatı· 
nın bütün inceliklerine nüfuz 
ettiğimi s;ınıyorum. Aıetıerlcn 
mııhdultur. Meselll röntgene ih
tiyaç gösteren hallerde durnyo
nıın. Fakat bu kısım icapları 

hirlerde yerine getirlyGrnm. 
Bu köyde benim ve cliğ<?r elli 

dişçi usta:;ının bulunması zan
nettiğiniz kadar istiı;n~i bir şey 
değildir. Tüı'kiyede 3500 dişçi 
lelrnisycni var . .Bu sannt şuhesi 
ni ihtiyaç yaratmı&tır. Knnun
lıtr, ihtiyacın icapııırına güc 

yumduğu ve yıılnız dlıı'lomı.ya 
bııklığı için biz de, hak ararnıık 
üıerc bir 11rnyn geldik, Tfülı.iye 
Dişti Teknisyenleri Birliğini 
kurduk. 3500 liuımıı var. Rd· 
simiz., İsLıınbulda Balılqıııuırın· 
da bir lıürosu olan Ferhat Sa· 
v1111'dır. fatanbulda &ınlniinU 
HalkeYimlc yaptığımıv. son lı.un• 
greyi g~rmeliydipiı:. 70 yıış111cla 
erkekler, 45 ynsında kadınl:lr, 
bu toplımtıyıı iııtirak etmişti.• 

ihtlyııclıır 
Knrşısm;J-, 

Mcmişoğlu ile yaptığımıx mü· 
Jabt ve c5zterimi1'~ ~<t~ 

düğümüz ıince dişcilil: sanat e
serleri karşısında şu kanııııtc 

vardık ki dişçi teknisyenlerine 
ilı:a!'GI boyuna cUvabr açaı·ai: 
ııruıhkemeleri igıd etmek, ihli· 
yacın yarattığı hu faaliyeti ya· 
sıık bir hale koymak ve mil· 
yonlıırca k(iylü vat.amfaşı ııınelf 
bir diştinin yardımından nıııh· 

rum hırakmıık yazıktır. Dahııı 
ameli yol, kadın dbktol'umm 
yanında ehe, doktorun yırnıııd1t 
Sıtğlık memuru bulunduğu gi!Ji. 
dişçi t<>knisyenleri de ,imtihıınıt 
·tAtıi tutmak ve lrcrı::fileriııe 
mahdut bazı dişçilik faoliyetl~ri 
için ehliyet vermektir. Bir kciy
lunün kendi meratnyle tel: ba· 
şına cerrahi tuhııil etme.r.J, di~l 
fakültesi proCe.~ör ve doı;enlle· 
rinin bülüP eserlerini eı:herd('.11 
bilmesi, yı.iderce köylünlin inı
dadınıı kosnuısı, bir suç değil, 
iftıhar edılecck bir gelişme di· 
ye karşılanmıılıdır. 

Her hıılde bi:ı Hancalıır kü· 
yünde bliyle bir mi.h~r hiı;si 
duyduk ve Çnllı mlinevverlerin 
de kaz.aları ve memleket lıc~
bına hu iClilıar biıısinc tanıami· 
le iştirak cltil:lerini gördül:. 

.. 
,, • ' • f9r.? ---·-------·------ VATlllV • .neuMi ilavesi 

De izli'nin ta 

A nadolunun Guncy BJtısında 
v.- Büyük .Mrndcres havı.il· 

sıııda lıir vil.1yet meılcez.i olıın 
Denizi inin e'iki ndı Lnodıken
dır. Ililfılınrc sadece Llidik de-

' nilrnişlir. Mılattan evvel 2.Gl • 
245 yılları arasında ScleCkiler
dcn ikinci Antichos tıır:.ıfından 
:z<"vcehl Lııodikeye izafeten bu· 
giinkU kasabanın altı kilometre 

j kadıır şimalınde te!.is edilmiş
tir. Profesör DJrkot'un Plinius· 
dan naklettiğine göre, buı·nda 
<l!ih:ı evvel meskün bir ;mevki 
Dll'"C"tlı_ı . 

~ •qrftke:ı, birçok savnşlııra 
sahnt> olmuş, fokat Roma İmp:ı
ralorluğu devrinde büyük bir 

1 iııl:i;>aC knydederek Frikyn'rıın 
' Jııcrked ve en güzel şehirlerin· l den biri haline gelmi:>tir. Şeh-

rin imarında zengin h3lkın ge
niş mikyaı;ta teberrülcrde lıu
luıını::ı:::ı bıışlıc.ı rol oyn3mıştır. 

'!G Al!ustos 1071 de cerı>y:ın 
cdM Mal ugirt meyd:ın muha
rcl;(>;inden sonra muıııffcr Sel
çıı): orduiıır1 Garbi An'ldoluya 
yurüdükteri sıralarda Denizliye 
de gelmişlerdi Muhtemel ola· 

r 
Denıır. 

Feridun Fazıl 
TOLBENTÇi 

ra1c 109-1 de Birinci .Kılınç ırslan 
ıamanında bllrasını fethetmiş. 
!erdi Sultan Biriqci Kılınçors· 
lanın 1097 d~ F.sl:isehir civa· 
l'lnda Haçlılar ordu:;una mağlu
biyeti üzerine Türklerin elin
den ç1kmış ise de tekrıır upto
lunmuşlur. 1119 da Bizans im
pııratoru Junnnis tarafından fa
tirdat edilmiştir. Bununla be· 
rnber Deniz.ti Biuınslılarlıı Türk 
lcr arnsında daimi bir mücJde
leye s:ıhne olmuştur. •lWçük 
Asyn • adlı eserin mUellıfı Char
les Texier, Türklerın tazyikınJ 
uğraynn yine o civar ahalinin 
Denizliyi tesis ettiklerini yaur. 
Am:.ık bu hadisenin vuku bul· 
duğu tarih m:ılCım değildir. On 
üçüncü asrın b:ışlarındn olması 
da ihtimal dahilindedir. 

• 
,, 

e arı· 

Yeni ku· 

Ktı: Eııutiüiı:ü. 1Mt 
'bu ·okutlar Denit1ini 

e IEdrel:: 
yüt 

IJtrdın 283 ünde illı:o~al 

• • s 

o~niı:li, Üçüncü Gıya~ettfn 
· Keyltü,;rev umonınd11 Af. 
yonkorahiı;Jr fü~ beraber iıha 
niler tıır.ıfından Selçuk vezirle 
rinden Slhip Ali Fahreddin A 
li'nin ikt o/!lunıı verilrıistir 

1276 yılınıı kadar onların elinde 
kıılmıştır. Bu tarihten sonra 
Germıyanoğulların.'J gecm~ (bu 
aile ha!dtında Kütnhya illlve 
nııale mııhimat vardır) aynı ai
leden Ali Bey Deniılinin idare 
sme memur edilmiş ise de bu 
zat pek nz kııf.lbilmiştir Onun 
yerine Bedrettin Murlt g..'Ç· 
mistir. Ş~hir bund:ın sonra Sl· 
lıip Alil oğulları ile Gcrmiyanlı· 
lıır arasında bir iki defa el de
ğiştirmi~tir. On ikinci asır son 

ı~Oriiıriiş. Hı:hrelleale, DenWioiıı 
)'ed (leuılıh'tır • 

Mi Tarihi Say 

"' 
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D<'ııiıliniıı ~cdı il~·eı;iııdc mevcut sağlık lr~l..iliıtı , umumi sc· 
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\iyeye ııisbetle ivicc k:ıbul edilebilir . t:mumi sıhhat ~evi· 

.)t'ı.i ıyidir. Y:ılnız dokum:;cı ııuılıitlC'rdc, en tok :ıkciğı:r VP. 

rC'mı olın:ık iilerc. \ercm !uladır. llıı gıbl mııhitlC'rc nwrkc 
ıin lıa11 kô.vleri, Bulıhın, D.:ıb:ıdağ. Kızılrahöliık. Tnrn-;ın Kale 
nahhe merkezi gıhi ycrlC'r dahildir. 
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Dcniılı ıl ıııerkezindc k:ın:ılizas\on tc~kıliıtı }okt nr. Şch 
rin her tar:ıfınd:ı birk:ıç metre o<'riııli~iııdc kuvıı Su\u ddc 
<'rlıkbildı:•i ic:in biitüıı, cvleı'drn sular :ık:ır Bu yuıcl"n ı:chır
dc tifo n• ıı:ırntifo <'ksik dc~ıldır. llJ:ll scnr<>inıle JGr. tifo \'a· 
k .. ı;ı tt>r.lıit <'clilnıi~tir. II;ı-;tıılık s:ılgın h:ılindc değıldır. F;,ık •. t 
ıtaiına lıir. iki \·ak:ıya tc-;;uhi{ edilir. 1950 .)·ılınılanlıcri Ü(' def:ı 

tifo · ııar:ıııro kannJ aşısı ~-:ınılmıı;, lfl'H clC' '159.000 kiı'-i a•p. 
lııııını~tır. A'>ı ııishcti b:ızı ı)(orlC'rde yi.izde vüır.. bJl.I ynlcrıle 
;\füne 70 \e 30 dc•ree<'sin<' v~rmıo;tır. Sonb~,hard:ı c:ılı"m..ık ii· 
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_.,, rn., mııhlrlif verlere t!id<•nlcrdfll dr Dcnizlive tıfo h:ı<t:ıhl~ı 
ı;c-tir<'nlcr vardır. 

Kız:ımık, dıfteri, hoğnı:ıca ~ilıi h:ı~trılıl-;l:ır:ı, rıwmll'~.elin 
lwr t:ır:ıfınd:ı oldu'i'!u ı;ıibi llcnlzliılc dı~ tes:ıtlbf cdılır. F1k:ıt J 
h:ılk h:ıı:tc.lığı ihb;ıra :ılı•mı~tır . Derlı:ıl tNlblr :ılınır H ' efl(uk ; 
iıliimü iinlenir. 
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1931 st·ne•iııdc dört tHüs, 25 ~arbon. 109 difteri, bır di
zanteri, l!ll bo('ın:ıc:ı, 3 p:ır:ıtifo, 3 ·kıznınık ve 4 kıtıl \:ık:ıs~:ı 
tes.-ırliif •'dilıni5tir. Alın:ın tC'clbirlt'r s:ıycsiı!dc i.ihim ni.;lıcli dıi· 
l\iikliir. 151 bo~macahılan ~·alnız hlri vcf:ıt etmistir 11)9 dıfte
rili arasındaki 12 ölüm geç miir:ır:ıat •Jii1.ündendır 

Birinci Cihan füll'hindl'n \'e istiklal Harbinden sıınr;ı D('· 
nizli merkeziyle Tıı\'as \C Acıp:ıy:ımda fircııgilllcr tc:;bıt t'di!. 
ıniş \'e bir kısmı t<'dnvi görmibllir Her li<: tıyd:ı ya do['.us ve
y:ı sirayet nctiresiııılı? on k:ıcl:ır firc•n,gi \':ık:ı<;ın:ı l<'s:ıdıH celi
li~ nr. 
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JwrıitJi liliı.)t'lini 1ıi~hı..1di Jı.lrılfıo;ı 

İl dahilindeki ;,ollar ıki 'kısma
a) rılnııştır: 

:ı - il )Olları 

1 
kil \'3.'iıl:ılarınııı üucti Ül(•riıı· 
de !ımmc menfaati h;ıkınıınd:ın 
mi.is bet lcı,ir yoıratac:ıktır .' 

İlin ilçelerle ol:ın htıbJl.ı b - Kôy yoll :ırı . 
Bayındırlık B:ıknnlığının bu d;ı o':lukta mııı.1h1z.:ım ı;c~cll'rlc-

9~2 ı j ' Jd k ... 
1 

_, dır J,u )oll.:ır u;:erırık lıılh2~·, 
J yı ı çın O u ç., :ıua y:ır- • 
dım y:ıpmış ve dah:ı f:ızl:ı y:ır
flıın y:ıp:ıcağını \'3i.dctnıiş ol· 
ı-.ı:ışındJn istifade edilerek bir 
kaç sene cnel ilçe olmuş olw 
<GiiıtC'y) yolu ile Dcııizlıyi C'll 
kısa yold.:cıı drnize bağlıync.ık: 
olM1 J!lılı•rgiıh iİl<'ı·iııdcki CK:ı
r:ıııı;ın) buc:ığı .)'olu ön ı>l.ina 
:ılınmı~tır. Senelerdir ihmal e· 
öilmiş Giitı<'Y yolu im ı;eııc l'· 

s.ıslı bir r.ckihlc \'e sti!nd.::ırda 
ıwrc <'I<' alııı:ır.:;k ıknı;ılf' ~.::ılı~ı 
Jııcaklır (h!S\·İyc \"C' ,:;:ın.'l i~lr
ri b:ıkınııııdıın). 1\cı<.l Karaman 
yolunda halen ç:ılışılnıakt:ı h• 
de çok ürıı.alı ol:ın ı;il7.ergalıın 
ıı.lalıı \'r: bugünkü stand:ırdl:ıra 
J,!ilı·c de insnO!t.ı dC'rnın oluıı.ı
rnkhr. 
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rnsı ılc 553 Yak:ı k:ıyclcılılmi~. btıııl:ırılan 32 $i iılmuşliir. 

İl ıncrke1iııdc 140 vat:ıklı bir nıenılckrt lıasl.mc<;ı v:ırclır 
Dört p:ıvyoıı:ı yerlc~aniştir. Buna ıniilhak olnrak 50 y:ıt.ıklı lJir 

1 \"('l'C'lll p:ıv~·onııııun iıış:ıatın:ı yakında başlanıyor. 
Oc•nizh h:ıst:ınl'si eiv:ır \'il:i)·etlcrden çok t.ıgbct cörii~·cr, 

Uir sene içinde hastanrde 50i0 kisi yatmış, lıunl.ml:ın 20 ki<;i 
\"efat etmlstir. Bir srnedc 300 den fazla esaslı amcliy:ıt )'.1_pıl
nııştır. Kiiçük ölçiıde opcr:ısyonl:ır \"e göz ve kul.:ık :ımdı\'.l1ı 
h:ırıçtir :'ılemlekct hastanesinin poliklinik kısmına bir .S('TIC' 
içinde 54,375 ki~i müracaat etmistir Eski ı;rnclC'rc nısbr-tle 
;>utdl' kırk artış \·ardır. 

Mektepl<'rde \"erenı a5tSl t.ıtlıik C'dıliyor Bıı :ıy i ı; iııı'c il 
nıukeziııde \C'reın :ı~1 .5ının tatbıkın:ı umumi ı:.urr-Uc ha~l:ın:ı

cak, lıilh:ıs.~a dokumacıl:ırın iızeriııdC' tluıulncaktır. \'O"cm!r 
~a,·aşııı mahiyrtini 1':ıllrn ıııılntm:ık için Dcniıli ~ J ı;1ık .Mmlıır
lülıll büyük bir gayn t nıırf\'di;,·oı'. 

Vatı ŞC\'kel Bıılgu'nun fr5rbbıisi.) le SC'yyar ekıp h.ılimk 
)İr s .ı hlıi imdat oloırobıllnin kıl,J riki için IC'tkil<kre ba~l;ın· 
.ıııslır 

Ç:ıl, Çinil, Tın<..> \C> Acıpay;ımda llnlkcvkri onar y:ı1oıklı 
birer sai,;;lık merkC'Zi h:ılıne konulu;> or. nunn ait 50 000 liralık 
t ... h~iS<Jt merkezden gElmiştir 

k . ~ 
1 

Duld:ıııdakı bir çocuk vm·.ısını 75 v:ıtaklı bir \et em has-

1S:ır,~:>k. · ,ıy · 1Dcnılli .ıro<-;ı en ço ı 'I tanr,,ıne çevirmek işinde cşki hükl'ımct tabıhl Doktor Abdullah 
ı·:ı ı arzec C'r. 1 ., ,. k . 1 .. - , J .•. ı· . B ld 

'Kiiy yolları .. ,.ayıner ın ço gayrelı {;_uru mııı:tur._ ~unun ı.:ma ı ıçın u :ın 

Köyliimiıı olclı_ıkça lm;>·ük mık 
1 

V_er~m. Sa\:ıs I>erıl('l{ıntn <'mrıne ı5 000 lır:ı 1.1lısı~;ıl ı:unıl< 
~- .ıst:ı istcgine il tar:ıf:n. rılmı~tır. • 

ı Ht•\'amı l1 indıir) 1 
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Drnizliniıı lırııiıle olıın iı'li· 
l:.-ıtı d:ı ,Devlet füır:ıyoll:ın Ge· 
ncl r.ttldilrlUğıincc tC'min celil· 
Jlll'klC'dir. nu ,yolun Denizliden 
r.cçc<'ck kı!°>ınl 51:hir ist:ıs~onu 
uv.ırıııdnn Ceçırılecck, bu SU· 

rC'l.IC .Muf(ln, Antaly:ı, Afyon ıs
tıkaınctind<'n gelct•eklcr Ye Yi· 
nC' im istiknmctc ~idecekkr De 
ııızli içrrbinl IJaı;t~ııb:ı~a k:ıtc· 
•lff·l'klcl'(lir F•a&cn DC'nızli 
lı:ıııl:ıı-l;ı birlıklc Burdur "' ı' is
Ji.ırlcnın tl.ı iımirle olan mu\ .ı. 
::.ıl,ı )olu iİ7erindedır İımirlc 
ul;ın bu iıtibat yolu ı:J:;3 yılı 
i5 rr:.-;Liml sonunda htmJnı~:ın
dıgı takdirde 3 s:ıat nılıi l-;ıo;!ı 
h ir ıam:ında hmlrc gitmek 

ılmlıün olac:ıklır. Bu haJ n:r Aı. ;,ıı:ı l cıll:ırı ikinci Uolgl.'o;iııin IJeniıJi '~ l!İ\ilrtnil .aU h.ııfüı)I 

---- -~ . ı . l.9t>'l. 

- Selıirde ima r hııı,cketle.ri 
n enizlide bir c:ıddc 

V .l\"t l\ N • \\~n"n\i \\a.,.~o;\ 

,Deni lide ·particilik 
Garip bir tesadüf 

D enjzli son ar:ı sctimlt~rinde 
çok h:ırarelli p:ırti miica

rlelPlcrine sahne olınustur. 0-
r:ıda adeta bog:ız"boğn7.a boy 
iılçlllmliştiir. Hııttfı b:ızı s:ındık

lar h:ıkkındaki kanuni mıı:ıme
Jclerin arkası lıiıla :ılınm:ımış, 

ı:cçlmi çok kü<'Uk bir rey far
kıylc k.ızan.m D.P. namzedinin 
t:erim m:ızb:ıt:ısı lıcn.iı tnsdik 
cclilmcmi5tir. 

r:ıbrr .-nıl':ısıııın oğlunun seçi· 
nıi k:ızandığını haber :tlınadan 
son ııdesini vcrmi~tir. 

• • 
serısı 

rike ç:ılışlıııştır. Eğer ortalık 1 
durıılduk1:ın sonra h:ılkın rcyi· 
ne bir cJefa daha mtir:ıeaar edil· 
e.)·di, H:ılk Paı1isi seçimlerde 
ldığı reyin y:ınsını bile :ıl:ı 

m:ı1dı • 
Butün bu münnkaş:ıl:ır:ı l'u0 

men ncnızlıde p:ırtıcihğin bir 
husumet mahiyetini nldığı id· 
dıa edilemez. Şahsi mün:ısC'bl'l· 
!er normal surette dt•vam celi· 
yor. l\JUştrı·ck hemserilik ve va
tand:ı§lık tes:ınüdünün Denizli· 
de p:ırti tes:ınüdünden üsliin 
tutuldııgunıı iddia etmek caiz
dir. 

Garip bir takım tes:ıdiiflerin 
üı; dort glin i<:indc ve seri ha
linde birbirini t:ıkiı> etmesi, sc
('.ımlt·rin velveleli h:ıv:ısını bir 
lrnt daha .ıleşlcmi~lir. Seçimler 
e;n,1sınd:ı müstnkil namzet Re· 
~:ıt Aydınlı, bir otomobil kaza
:;ın:ı uğr:ımı~ , iki kolu riddl su
rette ıcdclcnnıiştir. Seçimkr· 
den lıcmcn sonra C.11.P. nam
:r.roi Cemil S:ıit :Barlas, bir o-
1omobil k:ız:ısın:ı ut;r:ımış, bir 
OJ:ıcağı ağır şekilde lncilmiş
t ir. Yine M'çimler sırrısınd:ı D. 
J>, n:ımıcdi Doktor Baha Ak· 
::ıl'in amca oğlu \'C Deniıli mil· 
lctveltili lliisnü Akeit ''efal et· 
miştir, yeri lıfıltı münh:ıldir. 
Merhum, seçim mllradclcsinde 
h:ır.ıretli bir rol o:ynamakla be-

Seçimlerde ateşli bir rol oy
n.ıyan Heı;:ıt A)·dmlı, şimdi De· 
ııizlidcn :ıyrılnuş, İzmirde yer· 
IC'5miştir. Orada anıkatlıh edi· 
)'Or. Fnk:ıt :ıra seçimlerin mil· 
nak:ışası Denizlide hala dev.:ım 
cdi)•or. Halk Pnrtilıler diyorlar 
ki: •Ne kadar olsa yerli nam· 
zet dfiv:ısı Denizlide de vardır. 
Eğer H:ılk P:ırtisi, Cemil S:ıit 
B:.ırlas ~·crln-c, meselfı Buldanlı 
Doktor Behçet Uz'u nnınzet gös 
lerseydi, kolayc:ı :ıra seçımi ka· 
zanırdı .• 

Dcnıokrııtlar şöyle mukabclc-ı Müze ve tarihi 
de bulunuyorlar: •Doktor Bch· 
çel Uz'un nnmzel olmııs.ı hiçbir eserler bakımından 
fark ;,·ar:ıtmnzdı. Ccınıl S.ılt 

Rarl:ıs'ın bu k:ıdar faı.la rey al- O E N · Z l · i 
m:ısını da bir kısım \'atandasla· 1 1 ı 
nn mm·akk:ıl Ş<'kilde gafil il\'· 
lanm:ısınıı atfetmek liııııııdır. A· 
teşli şekjlde lfıikJiğe t:ıra!darlık 
iddia eden Cemil S:ıit B:ırlas 
scı:imlerde laikliği hiçe snymış, 
o sene .hastalık sebebiyle hacca 
müsaade edilmemesini firsat bi 
!erek halkı hükOmete k:ırşı to 

~, 

Denizli' de aöçmen isiı~nı işleri 
rı ile yürü~ülüyor 

siınılı~e k:ıcl:ır DcniıJi \'İla)'ctinC' lllC'l'k<'Z \'e k:ıı.-ılanl:ı )"er· 
' .. lcştirilınek ''e iskfınl:ırı temin C'dilınck üzere tertip edl
kn gOçmcn :ıilcsi adedi 856 dır. Duıılardan 291 :ııle mcrke· 
:ı.P., 162. aile Ac:ıp:ı):ıma, !>O nile Duldana, 73 :ıile Çnla, 200 
:ıilc Çivrile, 120 :ıilc S:ıra)•köye, 60 aile Ta\·:ısa \'crilml5tir. 

Göçnwnlerclcn 1425 i c:lflçl. 362 si esnaf \'e santıtklırdır. 
Güemcnler irin yapılması ic:ıbedcn köy tipi C\' :ıdt>di 349 

dur Bunl:ırın 204 il lı5lcn bitmiş durumd:ıdır. 52 hane de 
foşa halindedir. Anıra 82 :ıdct de sehir \'c knsnba tipi n 
yapıl:ıc:ıktır. 

Du in5:ıat için merkez ve k:ızalar:ı cem'an 2G2.2i5 lira 
tıılısis:ıt ,·erilmistir. 

Bir kısım göçmrnlcriıı :ıra1i \'C tohumlukları, 2.irai iılct· 
)Prı \'Crilınişlir. Şimdiye Jrnclar 5564 döniim ar:ı1i tcv1i edıl· 

mis, b:ınka kredisiyle 269 aileyi' 35!1946 kilo tolıumluk te,ıJ 
< dıl ınt~tir. 

Göçrnrnkı"<' bund:ın b:ışk:ı, gerC'k krNli; ı;cr('k tnh~i~at 

surc•thlr 25 <lö{len, 212 ııt, 177 :ırnbn, 90 okuz (çift), 134 
rmlluk: 148 k:ızm:ı, 148 kürek, 4 tırmık, 128 koı;um, 1'18 brl 
30 tırp:ın 2.'l tınaz makiııc~i temin edılıniştir. 

D<-niıli ,-iliılc:I• giJtnwn iskanı mevwunda üzerine 411· 
\dıi!ı ,·:ızifcll ifaya ç;ılışmaı.tndır. 

1 

n enizli, tal'ihl eserler bakı 
U rnından da ıcnginclir. Asır
lar boyunc:ı değişik medeniyet 
ler bu mıntak:ıd:ı çeşit•· eser" 
Jer lıina ctmislerdir. İlin muh 
tC'Ji( yerlcrindç bu eserler gö 
rülür. . I 

Denizli mcrkezmde 1030 yı . 
lıııd:ınbcri bir tarihi eserler 
deposu mevcuttur Burada vilfı
yı1ıin mııhtelif yerlerinden ge
tirilen değerli eserler muhaf:ı. 
za cdiln.ıcktediı·. l\Jilzenin mü8 
t:ıkil bir bınası iOl-'!ur Vtııi
frlı bit nıU:eh:ı.o_,;.s da lıulun 
ın:ımnkl:ıdır. Me·ıeut C"SCl'ler o:' 
rclmc11kr tarJfıncl::.ı; ta:.nif e 
<lllıu•~tır. Ş mdi:!:: mllzccl.! 4i.10 
c1 ser mc\'cuttur Bt:'!l;ırın bır 
kısmı Merkeı Grııı Okıılund:ı 
açık h.ıva nıiizesı şeklinde du· ı 
.ıenlC'nmiştir. 

H;ılk Kit:ıplıf:ı: Denizli ll:ılk 
Kitaplığında 8880 ri:icr n•evcul· 
tur. Kitaplık h:ıl!rnı ve g.-nç 
Jcrln fştif:ıdelerinc :ıçıktır. Çe· 
şitJi diloe \"e dı::~i~ik konu1nr
o:ıki bu e.;erlcr bırçol< isteklere 
<OC'\•:ıp \·crmckt<'dir. Kit:ırlık bir 
memur tarafından id.ı~C' edil· 
mektedit. Dır yıl lçir<l ! bu lii 
liıılıkt:ın istifade ('denieriıı sa 
vm 10970 dir. 

5000 s:ıyılı .Kanunla DeniLli 
h:ılkc\·iniıı kitapları d;ı ll:ılk 

Kllnplı;lın:ı \·erilnıi;,tir. 

QııüınOzcleki )' ti belediye ,.c o 

wl idare dile y:ıptırıl:ıc:ık cl:ın 

seni kitaplı kbinasıncla HOOO 
eser bulumıc.:ık ve halkın ıı;ti

fadcslıi'c a~ılac:ıktır. 

., 

DC'nizlııle geniş lıir orman s:ıh:ısı v;ırthr. l;ıl<'lme .; _ ,hrısı 
t.273.047 hrklnrdır. Yıllık istihsal 27.000 J.13. ı o\de lıJt'· 

mıdir ki, t:uncl:ın 13.000 M3. yarı m!ımul kal::s (,'ıı.>m:ıkı:ıdıı 
:Ktiylüyc M3. u bir lir:ıd;ıp \Crilmektedır. Geri kalan mil· t;ıl' 
şehir \'C kas:ıl;:ıl:ırl:ı uzak ohm kö31lcr ihti)nl'ın:ı w• ııı:-:ısa 

>Jlışl:ııın:ı ayrı l mıştır. 

Denizli m·manl.,rında J!l."ıl '•lıııda 31 y;ın):'.ın ııılııır C't· 

ınıstır. Bıl :> angınl:ırcl:ı l.J ooo ;.1:ı ~s:I{ . y.'nmı'>tır \' anık 
ai_;ııçlar kı:-;ınellendıı:ilmiı;, bunl1nl•ın t ;r kısmı c;ı\· ;ır k1J3;· 

liil<'l'<' 2:ıti ihtiyaçları ic;in 'erilmi". ınrr k·~ınf.' ın ,1;ı rınılen 
d rrt:i y:ıoılanlk mmlcn isletmelerine satılmıslır. 

Kereste fiyntl:ınnın yüksek olnıasınııı bir netic<'ı.İ ol,ıı·nk 
;ivril \ c Çal nıınt ... k:ılat'ınd.:ı kereste l::ıcalu;ılığı dr\'anı et
mekte ise de :ılımın tcılbirlerle bu bir:ız iitıl<'nmıs bııhınııınk
tadır. Jnııd:ırmaııın onn:ııı tı·şki latiylc işbil'liği ynpnı:ı~ı hu· 
susıı sağlanmış ve ktı't'ste t iy:ıtlarını ılii5Urmek mc,•zıııınıla 
d:ı -işletme mildürliigiını~e gerekli tedbirlere brışvıırıılmıış 

lıulunmnktadır. 

:Knııunu11 orımına rh:ır kôylC're bahsettiği ucuz ı:nifdi 
r:ıti kcrı•stc ihliya~ları \·e köy okulu, köıırii, 

0

c:ıınl ve ı .. nın 
:ır:ıçl arı .ic;fo nıııkt:ızi keı'<'l'lc lcr ihtiyaç snhiplcrinc \eritmek· 
lcdir ~ 

Orm:ııı b.-ıkıın mcmurlannın birer mes'k,•ne s:ıhıp 1.ılma· 

l:ırı mevzuu ele alııınııs \'C iiç bnkım evi ikm:11 edilmiştir. 
1953 senesi idnde d:ıh:ı 21 lıin:ının y:ıptırılm:ısı k:ırm·l.ıstı · 
rılmışt ı r. 

Orm:ın isletmesi telefon şebekesinin ekserisi ikmal Nlıl· 
mi~ v:ıziyettcclir. A:yrıç:ı re'sen Muğlaya bir h:ıtla i;ııetmc Mil· 
düı'lüf:ü; Muğla Orman Daşmüdiir!Uğüne bağlanmıştır. 

Orm:ına dvnr ki_iylere iş \"erilmektedir. Hugiin için !loş 
'>al:ı n orman isçisi olım:dığı gibi hariç vıl:1yetlcrdcn ı.:clC'n 
şçilcre de ayrıc:ı is \'erilmC"ktedir. 

Ol'man işçil er.inin d:ıha rııntahl çalı~malıın \'C h:ıŞC'll z:ı 
~·iatının az olm:ısı mevzuu ilıcrlndc' ehemmiyetle llurulmnk· 
la olup orman i!,'indeki denık \"C ııl'lıklal"Jn direk, s:ı.n.ıyi odu 
nu, tomruk, yakacak od ün 'e komür ol:ırnk kıymetlC'ndiril 
1nclerine ç:ılı::;ılm:ıktaclır . 

Tees.sü!ıUne çalışılan zihniyet, mümkün mutcbc lıııuırn.uz 
kırt:ısi !onnalitdcrdcıı k:ıçınar:ık stiratlc \' alandıışın ıs ni 
halletmek, milli stT\'Ct.I korunı:ık ,.~ kıymetlcndirmektır 

.,d, 
Yali: Şevket Bulgu 
Drfter.d:ır: l\I ustnfa Ertıın. 
lılılli Ei;itinı '.\ludJru·. lhra-

him Özcl.ıl. 
Sağlık l\lucHirii: Dr. Edıp So

munoğlıı. 
Ziı ıı:ıt MUdlirıl: ;.trı;'ut Dala

m.:rn. 
Vcttrlner :Mıldi.ırii: Hoıgıp 

Berkay. 
lla~ınclırlık J.hidürü· ŞrrC'l 

Gôk. 
0Lrl Saymanlık: Auni · T<>

ker. 
EmnlY<'l l\llidıirü: Abdü' ka

dır Uras. 
Nurus Muduıü· Alı o~on. 
llclC'diy~ ll:ısknııı: Turan Ua

hwdır. 
Po~la Telefon \'r. Tl'lgrd lllii 

diirii : Nt•cdet DılgP, 
Trkel ~hidiirU · İsnı.ııl JI.ıkkı 

.il 
l'Alt'fİ HAŞliAXl..ARI 

Demokrat Parti ll:ışk:ını: Ttı· 
ran Bahadır. 

Cumhuı·l)el Jl.ılk J>:ırtısı Baş 

kanı: ibrahiın MUlayıııı. 
Millet Partısı lJ:ı~k:ınr ll:• nı

za 'furkmcn. 
K,, \'l\1Al{J\l\tl.Alt: 

Arıpa).·:ım Y.:ıym:ık .,nll' ıııra

him Koloğlu. 
Bulcl:ın K.ılınllk-'mı: ......... 

..... ...... (.\lünh:ıl). 
Çal K~~m:ıkıımı: nasılı Ak

tı 

Çh"Til K:ı.) m.Jkamı; Rcc:ıı Ar
~ut. 

r.JnC'y Kaym:ık:ımı: Sırrı Kır 
cıılı. 

Sııraykoy füıym;.k .. mı Oıh::n 
Zaim. 

'f:ıv:ıs Jüı.)nı.ık:ımı : Cem~I T\· 
kın el 

I\ösC'oğhı. 
Scfrrbt•rlık Mudlil'u 

Ünal 
B.Jhrı ı Denizlinin Valisi 

Kıt F.n~tiHi~ii JıliiJ ı r ,i: Z<·h 
ra Giıngoıcn. 

Erkek Sanat Enstilti"li Mtı· 
diilti: Ccllil GıinJiiir. 

'fapıı Sıeil Muhafıı.ı · 
fa Gtin.;or 

Sıtın:ı S:.rn~ H.ıo:k.,ııı 
Of!uzalp. 

Mı;~t:ı.

1 
11.ıdi 

Vakıflar :\le.: lloıydar Kutlu 
:ıy. 

Orm:ııı hlctmr~ı MiidürU . ~ı 
h.~t OklflY. 

Fıdanlık Mildi.irü ~ C.ıhit Ay 
ı;:ı1 n. 

Zirn:ıt B.rnk.ısı l\liidllJ'tr Liıt 
n ün:ıl. 

İktıs:ıt Bnııkıısı Mıidu il ; İh 
"'ın Çakır. 

iş n.ınk:ısı ~hiduru: \Jr'ihJt 
Oııurcr. 

Halk B:ınk:ısı l\ludiiı ıt Srydı 
P< ı mir. 

1':mtıik l\crdi Bank.hı .MıltlJ
nı Rnşııt Çalıkoğlu. 

Miiftühik: Osman Songur 
Top. \'e İsklin l\1ildLir.ı: T .. 

hır Tortopoj;lu. 
il Jand:ıı nı:ı Komutanı .· n:ı 

gıp Znl'll 
Askerlik Şubcı;.i Bıı~k .. ııı 'c 

kJli: KC'mal Alpsoy. 
Zirnııt MUcadele MiidtırJ 

Neş'el Kipcr, 

mnsı G mul;ı) 

M~ıkiııistlcr Ccmiyrli Rei'ii Fclı
mi Alkım ziyaret cUiği sırad:ı, 
Şevket Bulgu'nun, ç:ılışm:ı t:ır
zııı:ı nit hoş bir mi--afc trsııdiıf 
etmiştir. Fehmi Alkın, bır mlid· 
det Vali t:ıı:ıfıııd;m, bütiiıı şo
förlere btrC'r birer okutulması 
t:ıv.sıycsi) le, ccmi)'etc lırdiyc 

edılt'n bir kil:ıhı ckibinmc ı::os
tcrmis'.ir ki bu da Ak:ı Giindii· 
ıün <Ifayn:ııı:ı) adlı rom:ınıdır. 

Mı:ğer Vali, f)enizliyc ilk gel
dıgi sır:ıda, hlhlyetinı bilmC'yen 
hır taksi ı;oförü tarafından k:l· 
ha bir mıİnmel<'Y<' maruz bıra· 
kılnııs. Bunun üzerine, Ak::ı 
Günclüzlln Kayn:ına rom:ınında 
iıle:ıl bir şofortin tarifi bulun· 
d11J1u lı:ıtırına gelmi.5. l\it:ıbı il· 

rolmış, buldurmuş, \':ııiyet i ıı· 
mumi bir surette ıslah etmemin 
bir tcdhiı'i cliye ve rıC'~akr11i bır 
ik.az yohıyl<' Şoforler l"eınıyl'li 
re lıedıvc c ; r.ıiş • 
Şoförler Cemiyeti llrı~min 

bize anlallıı;;ın:ı ı.i.ire Valinin 
uğrcd'.ğı nıııamclt') i bir ıstisn:ı 

diye lclakki !'imek icııb!!cler. 
llmuıniy<>tlc DPnilli tııL~i şoför· 
.leri nnzik \C oll:Uiı nd:ınıl:ırdır. 
Bununln bcr:ıber Ak:ı Gündu· 
tün eı;erlndeki idt':ıl şofôr t:-ıs
lirinı mer:ıkla okuyi'lcnld:ırJır. 
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Zirai istihsal 
biraz 

rarıııı _ !bKJn.,~ının y.-rıod~ 

,e ekilmiş sahalar 
daha gelişmektedir 

~189 150 
310 465 

,. J 

her y,ı/., 
1 

_ ri ııl lı.;ı bır k,u JrlJ tıundaıı 

uc ay cvvd M.J~cd,•. '\iu-1.Jr
liıı:u tc:,.kılll kuruluıu~t..ır De 
nl'lıılt• ,; ·~ iL ı:ır J .pılm1 
sa \'l' ciı n güne ınkıŞJ! et
ıuektr bulur.m.Ht .selıe::ııyli! 

n• ıfı,:ulll'rı -, ••• ri! Vl' ba:.!«ık 

ı:aı.ınrıd.rn kurt.ırac..ık ooylıı 
'Jı_ı· lC''1kil,ıtın !imımu a~ıkıir bu 
hı11nıııkt1)«Jı Mucldrl • Müdur 
1 i ••ı T">lıilJt• kıs:ı bir r.a ~--

lft'r•ımek 
B;ıkl.ı 

Nohut 
Fıısul)'i.l 
Bezı•lyl? 

Hof;rtılce 

Burçak 
Bostan 

43l'i 
1000 

lO 

'Hi2 
610 

DeııiLli ve.teriner_ tC'~'~ilatındJ 1 
12 v!'tı:"rıner ve sa~lık mt>murıı 

a kurulmuş ve fa.ılıyete ge~

aıiş lıulunmııktadır. Üç ay iı:ın· 
d:- Ç€'~t'ı mucade:e konuları
nı ele ıl ı~nk ışe baş!.ımı~ ve 
Deııiılıl!in zi-:-Jat hJyatın1ıı bir 
v,ırlık ll::'.I' ' • M:.-n-e.-'lig~. 

bJı'?eılığn müs:ııt olan; Deniz· 
1J·1 • .ı-ın L.ırarı .... _.,l.! sa 

v •~ııı:ık başu ~elC'n işlrrdi!n 
dfr. 

Scl,rr pancarı 
Arı,non 

Haşhlş 

Krten 
Pamuk: 

( 

Su;;am 
Mlirdilk 
Pat:ıte.ç 
Bib•r 
Soğan 
S1rıms;ılc 

\'e~riner 

80 70 
!iSO!l 522!1 
11125 15480 
800 7!"t00 
400 sakıı '{6 

2196 T•>- i303 
hum 

?:6l'i 1723 
19500 Lif 10458 

çflıt 17062 
514 291 
365 380 
270 2..'llO 
215 8 

1'1~'8 4'i22 
85 168 

çalışır. · 
İl d:ıhılinde 278Jl76 bas ko 

yun. :ı::ıs.219 k:-çi. 46.600 inek 
59.500 öküz 5200 nıandıı_ 19 644 
at ve kısrak, 50.000 merkep ve 
2000 den fnzl.ı katır mevcuttur. 

Mer'allrın aolm:ısına rağmen 

koyun ve keçi miktarı her yıl l 
artmaktJdır. \'illiyet, aşiretlerin 
yolu üstünde olduğu için boy· 
van hastalıkları çoktur. Ba yüz· 
den köylerde asılar ynpılır. 

Hayvan ıslahı için Özel ida· 
renin il merkezinde bir deposu 
mevcuttur. 9 aygırı vaı·dır. Ge· 
çen yıl bu aygır deposu sııye · 

sinde 270 tay do~umu tesbll c 

~cltır~t'. Fart?, Dom..ıı. B.ı:ln Hıeri 
urı1u ve diğer zararlıları Pa· , • . . _ • . . 

dilmıştir. 
Ayrıca il dahilinde bir tohum 

lama lAboratuarı, bir de Deniz· 
1i tavukları ısl:ıh istasyonu var· ı:ıuk haş:-re ve hastalıkları Hi Der!ızlı . vıl:ıyetınm veteriner 

porıomot. Kackok~psa Altın Kc ışlerı, üç rııevzuda toplaru· dır. 
l~bek cibt meyve nırarlılarl, yor: Bazı ilçelerde mezbahalar 
P embekurt ve Yeşilkurt, Mey. • 1 - Bulasık hayvan hastalığı mevcuttur. 
ve P.ısoronlan ve Bağ Hasta· ,p;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
lık ve hlşerelerl gibi çeşitli ı 1 D • ı • • • J • · 
r:ıırnrlılnrın h.uıunması. ~ü~ad~ 1 ' enız ıııuı su ı .. ş, . er 
le M ,-ı. •' · u, hal 1vrtını ınkı-1 

1 

Sun cun l'r ıe pamuklarda za. 
rar y.1p.ın Karadrina hlişeresi ı 
ısa bir uımanda imha edılmiş 

·ve uırar.ı m:-yJ.ııı veı·ilmemış. 

tfr. Temizlenen saha 21.000 de 
kıırd ı r. Son günlerde Çııl ilçe 
sinin Bekilli. bucağında, Çivril· ı" 
de, Merkez ilçede zuhur eden 
ve 7 000 dekar -sahaya yayıl-1 
nıış bulunan Çckirı;:eler de kı 
sa ve hummalı bir savaşla ta· ~ 
aııımcn imha edilmiştır. ; 

Mrrkez, ÇJI, Çivril, Tavas il: 
çelerindcki bağ mıntakaları ve~ 
meyve bahçeleri elden geçiri- 1 
terek ıl.\çl.ınmıştır. İlaçlanan a , 

• . L 
ğ.ıç sayısı 100 küsur hın kadar-
dır Ova kcivkrin ı~ Oll'\"CUt f.ı 

t'di saha da tamamen terniz
ı..:nmiştır. BjtiJn meyve bahçe
leri eldl'n eeçirılm's ve il.lç
hınmıstıp i>nürrlö1r1 .. ld "öjn'r 
dr :r.•ıhuru muM~ nel b:ıluna" 
Yeşılkurda karst da ger<'kh 
rdlııı · olıl'.rnı5 ve bu m .. ynn-

dıı beş a" ı koruk ~.,ı 
rr·, lıulunm:ık•ndır. 

Drııitlirıin rnüh_m bir müc:ı 
-' lr merkt>zl dun.mund.ı bu:c.,ı 

'Tİ bi" , 
po tesisir11' b:ı~l.m,.. ' " i) <'i 
mıJrdc-Jd Sonbahar Vf! ki} ffic VS 

minde fare, domuz ve ml'}\.2 a
ğıu:lıırının kış mücaJeles: yapı 
lal'aktır. 

Halk, M:ic:ıdt>.e ı·eşkilaunın 

kurulmuş olmasmdan dolayı re 
rrıhlık duymuktadır. :Mücadele 
Tcşkililtı \"atarıda?ı,ı her J,fe
dığirıi y~· ine gclimıek~e \ '".'! 

mahsulüıır rarar veren h:1$CrC' I ·' 
ve hnsta:ıt:la:-t:ı i.lnında ve za. 
manında el;i(llc.>r g!indererek 
mikaıh.'lesini yap~ırmak.adır. 
Kndro ve vasıta bakımın·fa tak 
viyf•ye ihl.iycıcı ~mlunan t.u tl?ş 
kilatın noks:ınlarının da y<•kı:ı 
uımanrta ıkmiıl ed•lecrı';i umul 
maktadır. 

Mücadele faıılıyrti r.ırai inkİ· 
şafta muv:ıLİ bir h'lld'! çalısm:ı 
larıria hır. vermiş bulunmakta 
dır. 
J,9:;1 ZiKAf .. 
t'-ı'TİHSAIA 
Mnhr;ulün Bkiliş İstihsal 

cinsi illr.ktar Ton 
~- ~ ·- -~ 
Ru/?day 48348 78740 
Arııa 53716 90G08 
Yulaf 4958 7601 
Çavdar 7962 12105 
MahlOt 470 675 
Mısır 6920 22809 
lolı&dan 70 

ele ııluınııştır 
n rni1.li ovasının sulama ihtiyacı, su i§leri 24 UncU şube mD· 

dürlüğil tarafından et-e alınmış ve dikkatle yilrütülmeğe 
baslanmıstır. İlk olarak bir baraj inşası ve bu suretle sulu· 
ma mevsiminde Büyijk Menderes nehrinin 17-20 milyon 
mikAp su ile takviyesi düşünülmilşJür. Çivrilde yapılmakta ı 

olan l§ıklı barajının in:Jaııtı sona erdiği zaman Denizli - Na· 
zilli - Aydın üçgeni içindeki o\•alıırın sulam:ı ihtiyacı tat· 
min olunablleeektir 

Işıklı Barajının inŞa faaliyeti 1939 senesinde b:ışlamıs· 
sa da, harb senelerinde faaliyette bulunulamamıştır. 1951 
yılında yeniden ise baslanmıs \'e. kısım, kısım ihalelerle b:ı· 
raj inşaatı ilcrlemere yüztutmuşlur. Baraj, yapılan tahmin· 
lrre göre 1053 yılında hazır olacak ye 300 milyon M3. kadar il 
su toplıvabllecektir. Bütün bu isler için sarCedilecck para 15 
milvon lira civarındadır. Bununla beraber, bugün için, biti 
rilen kı:;ım s;ı.ye~inde ()O milyon M3. su toplanJIIIŞltr ve 15 
güne kadar i~letmeye :ıçılabilrcek durumdadır. 

Baraj inşaatının dı~ında, Denizli su işleri 24 ilnC'il Şube 
Mudürlü~iınün yapmakta olduğu ıBöceli - Sara)·koy Men· 
deres sol sahil sulaması 1sluhı•, •Acıpayam - Çorum ve 
Uc:ırı batlklıklıırı ile. Baklan - isabev ovasının kurutulma· 
st islrri d::- son ı::ıfhnl:ırına getirilmiş bulunmakt.odır. 

Ayrıca 1932 'temmuz ayı içinde ih:ılesi 'ynpıla<'.ık isler 
de ~unlardır; 

1 - K.ı!dık Alikurl der<'~I ıslahı.. nu işin 50 bin hrııv 
va"J>tırıl-"c:ını tahmin ed.lm~lclC'dir. 

2 - Acıp:ıyam _._ Kum:ıv;:ır k'i.'ı'il sırtamıı·;1 Bu savrd 
üç köye ait 700 hrkbr arazinin s;,ıl.~ması kalil olabile 
eektır 

3 - Aeıp:ıyam - Kelekçi köyü sulam:ı51· Muhamml?n ke
sif bede'ı 100.000 lıra ohn bu tesisat bitirtlincc 600 hektar, 
lık iıir ovanın sulama ~leri h:ıllolmuş addedilecektir. 

4 -·Çal ~ Hançılar sulama kanalı inpsı'. Tuhm~n<>n 150 
bin lirava ikmal olunacak bu tesisatla 450 hektar arazi sula· 
na bilecektir 

5 - Burhaniye deresi ısliıhı Burbsniye kfiyıl do,'lusun· 
dım gt>ç('n bu derenin mecrası temizlenecek VC" k'5y su bas 
kını tehdidinden kurtarılacaktır. Bu isin muhamm~ keşif 
bedrli 30 000 tlnıdır. 

Yine bu meyanda Duaçalı deresiyle Gedikli ç;ıyının da 
yatakları temidenecek ve her iki iş için tahminen 100.000 
lıra sarCedilecektir 

6 - Kubaağaç Haman bataklığı kurutulması işi: 10- 15 
dekarlık ve batııklık halindeki bu arazi bir knnal açılmak su· 
retiyle kurutulacaktır. 

Denizli mıntakasında gelecek yıllarda yapılacak sulama 
ısleri de programlaştınlmıs bulunmaktadır. 

Önümüt.deki yıllarda yapılacak işler arasında Yatağan 
deresi ısUlhı, Yassıhöyük bataklığı kurutulmıısı, Dedesi! -
D:ınveran sulaması; Yıızır - Dodurga, Yumrutııs ve AkJılan 
koyU arazisi sulamaları, Acıpayam deresi ıslahı, Allieltin, 
Kırca, Sırçalılc, Kı1Jlhi.o;ar, Molla Ahmet köyleri annil<"rinin 
sulama isleri de şimdiden etüd edılmekte ve projeleri ya 
pılmnktııdır. 

Yakın t;ir istilıbalde, Denizli vilayeti, şimdi çektiği su 
r;ıkıntısını ·tamamen unutmus olacak ve verimli bir z.irııatin 
iktısncll reCahm:ı kavusacııkl ır. 

I - ,.,._ 4' .. 

Cal'da halk 
eaebiyatı 

(Çal, Deaizllnio bağlık bir 
sahasıdır. Burası ber saha· 
ya mensup sanatkar yetis· 
tirir. Kanıyollurı .ikinci 
bölgesinin gayretli ve akın· 
cı müdürü Osmnn Bey de 
Çalın köylerinden birinde 
doğmuştur. Halkta da sanat 
:r.e\·ki yüksektir. Görüştüğü· 
miiı •('.allılar, bunu Çnlın 
bir üzüm bölgesi olduğuna 
atfetmişler \'C böyle muhit· 
lerde -eski :r..anıanlardıınberi 
sanatkar adam yetiştiğini 
ileri sürmüşlerdir. \'azlffosi 
dolayısıyle Çalda bulunan 
\'e burasıoın halk edebiya· 
tına mrrak eden Seyit GÜ· 
lefden Çala ,dair biı.e bir 
yan yauııasmı rica eUlk. 
Yarıyı aşağıda okuyacaksı· 

nız. J 
D C'nizli ilinin en gUzcl ılçe

lcrindcn b.ri bulun:ın, Rrs-
ıım tbr.:hım Çallı. Be:;tek;..r 

Sc:ah.::ttin Pınar ı;'bi iki güzi· 
d:- sanatkarımızı tıl'ı'}rında ye
fr7itren ÇJI; h€'r bJkımd.ın ol· 
duğu gi'>i. gerek türki.ı ola· 
rak söylenmek Ür{>rt' düzülrn 
mani. gerekse aı kelıme ile 
anlatılmıs ve halka malo:muş 
hikmetli Atalar S(JıU, m:ıhalll 
<ığızla tekerleme b;ıkımınd.ın 
çok zengindir. Bu şir.n kas.ı· 
.Qamııdan işte bırkaç mani 

Giil ısladım billürıe 
\'oldurmadım ellere 
Küçücükten yar se·ıdim 
l>ildirmedim eller\~ 

ı:kin ektiq-ı tiıl bitli. 
\'llrim gurbete gitti 
''ollııra baka baku 
Gözümün {eri giUi. 

Karanfil katar oldu 
Ayrılık y~ oldu 
Seı:ı oracla beo hurda 
Ölümden beter oldu. 

Harman yeri yaş yeri 
Yavaş yürü bo9 yürü 
Gül memenin arası 
Otuz iki diş yeri. 

Patlıcan lmnıtmadim 

Vlir seni unutmadım 
Otur. iki yir sevdim 
Üstüne yar tutmadım 

Yazan : SEYiT GÜLEÇ 

A'k lı.oyı.ın meler telir 
Dağlan deler gelir 
l'a'lınız yalanlıırın 

Gönlüne neler gelir. 

·Olu kekik, tuşu keklik: olan; 
dağı taşı üzüm bağlan Ue çev
relenen b:ı şirin kaı;abamıua, 
halk ağZJnda dolaşan tekt>ı:leme 
ve Atalar Sözü ummanından iş 
le bir damla: 

ıNazilli kızları gel:l•lli, De
nizli kızları gül bl'niıli. ır ıTı7.

lı kızları bardak boğazlı, Kak
lık kızları kınalı keldık, Çar
dak içındc bulunmaz bir ~ıı i
çicek bardak, Bel<'vi kııl.-ırı E:
levi, Yazır delikli hey~~ ı-- ı·••r. 
İçikli ocağının başı si Jıkli. !,fo. 
lcr ocağının başı keler, Şap.. 
~ılar kemikçi, Şavlan pey'lırci. 
Süller halıeı. AIC.ıklar krçrci. 
H.mçalar pekır.rzci dir,i, Sry
ve s~pel(i, B~kill, beygir akıl
lı, Ç.ıkırlar gındı:.:, aJ 1mları 
zındık, Ç.ıl sryrek yi:liki:>ri )•ağ 
lı börek, AŞJ~ı S:-yitten Um· 
mı?t, Yı..kıırı Seyı~ten Mem!'t, 
nl bunu d:-llaUan ünlet .. • 

cYır'ı'< do1'~ hoyr;_~ı k1rşı 
gitm 

•Arpalı e$(.>klere bakıı•ta a 
nırma.• 

eller kı:-pcnek: altında bir as
lan yatar• 

d-fer kıt sııkn: çiğner ama. 
Mş:ır fo'atmJsı gibi çatlata· 
maz..• 

•Ur.unlarda •hüner oısnydı, 
çaml;ırdıı hıyat lıitı:.rdL. , 

•Keçinin uyuw suyu mus
lut:lıın icermı0.• 

cKcdirıin gürduktiigii saman
lığa k'ıdıır • 
• cAnıpıllerdC'n iş çılmııııı:.: ha· 
mamlardıın uıs çıkmaı: bo1 l;a. 
fadan bo;; lıif çıkar; dolu lıiip
ten seı; çıkmıız.• 

ıSl'pettl' pamuk yokken gii· 
rıe.~liğı,a çıkrık kurma ... 

cAdamııklıı mal tiikı· .:~; 
vermt•yi Ali ~h g, .t •r "" 

o Brn ı, ·• • •,.n sen_ yolruf• 
k<'n, yinr brnim hana elhl't e
şek baglarsm.• 
ıAbdi Il<'kır koştu, hen ko

şamadım diıvası ... • 
ıİnunııı uı:unıı öğlrdeıı son· 

ı·a cclir aklıı.• 
<Deyamı 11 iııcitle) 

.. 
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Şfl es va 
Dekanının adı: Memiş oğlu Ali Tenekeci ... 

. 
eijer merkezi lsfanhul olmak üzere 3.500 azal bi Dişçi 

Teknisyenleri Birliği de kurulmuş 
öğrenme merak ve tecessilsll / 
sayesinde dişı;ılı!c s:ınatına fişi 1 

na kesilmiş. Bundan sonra o 
turmuş, «>ITnhiye ve dişçili~e 
dair ne k!ldar kitap varsa oku 
m3kla kıılm:ımış, adeta yutmuş 
Kendi tAbirlyle: !Asepsi ve an 
tlsepsinin bütün lcapların.t 
lıürmet eder• hir dışçı ustası 
haline gelmis. 

Köyün kahvesinde kendisiy
le konuşurken. takım takım köv 
lü vatandaşl.ır ağızlarından t.ık 
mn dişlerini çıkardılar. •Bu 
nunla eeviz kırııbiliyoruz. , Ra 
hat ettik, yeniden J?enı: olduk• 
dediler. 

r, 

:Hoş bir dokumacılar şehri : 
~~ -. ...... ~---- ,_-..,.....~ 

Bunların sözlerindeki minnet 
il ifadeye karşılık, bir kısım 

1 köy halkının köye şöhret geti · 1 Zevk ve san' at an'an2lerini el texgôh1orena yaşa-
r~n ~ilgili. ve m:ulfetli hem!le ı : tan Buldanlıların emeli elektrikli otomatik te:gôh-

f 
na;ımuharriı'imiz Alımel Emin l' alman Hançabr köyünün şöhretli 

diş ustası Ali Tene kttiyle- görüşürken 

Çal'da hlber verdiler: Civar
daki Hanealar köyü. amelt 

bir dişçi fakültesi halinde i· 
mı6 Orada Mcmiş oğlu Ali Te· 
rıckeei adında bir usta dişçi var 
mış ki 45 • 50 kadar talebe ye· 
Uştirmiş. Bu dişçiler, köylere 
dafıılıyorlarmış, şimdiye kadar 
di-şeılerin tedav.isinden mahrum 
!kalan YC'ya dişÇiye tedavi edil· 
melie prnıca güçleri yetmeyen 
fakir. koylülerin dişçi dertleri· 
ne •I •rıTı 111 oluvornıus 

~·ı L.ıs.:ıvvur. edersiniz ki 
yol pl.ınl.ırımızı derhal tıidil 
ettik Yl' Çal'da tanıştığımız iki 
nıızfk arkadaşla beraber Hanca
l:ır k<iyünü ziyarete koştuk. 

llemişoğlu, tetkike de~cr bir 
şahsıyet ..• 

Riikir bir :ıekii 

Memişoğlu, yirmi diirt sene 
evvel Denizlide Abdillkadlr 

Bey adında bir diş doktorunun 
yanında kalfa olarak çalışmış. 
Bakir köylü zekası ve hudutsuz 

rılerıne bıraz kır~ın oldukları 
1 

' 

nı rarkettik. Bunun sebebi Ü5· j 1 lora lkovuşmak ve veremden lkurtutmalctcr. 
tün bir zeküyı ''e aşkın bir ba· 1 '------
şarıyı kıs!{anmak mı? Mem_i~o~ 
tunun zahiri 'halinde kıskandırı 
cı bir hal yok, elbisesi diğer 
köylüler gibi yamalı ... Belli ki 
uıhirl görünüşe dt'~il, fikri yilk 
seimeye kıvnıet veren bir der 
yadil... Fakat kö)·ün \'llSati se'. 
viyeliinden olan fikri üstünlil 
ğünü gali~ muhitine biraz. faz 
la hissettiriyor, bilgili kimsele 
re mahsus tevazuun icaplarını 
biraz unutuyor. köyün normal 
hayatına tam bir surette karış
mıyor. Kenarda kahyor. Bu da 
.hemşerilerinin gücüne gidiyor. 

(l>~vamı 10 unt'Uda) 

oenıılıde BuldJn ve B:ıb3da~ 
adında iki kaza merkezi 

vnr ki, huni.arı birer §('hır de· 
J'.!ıl, tezg§hları evlere dağılmış 
birer koeaman dokuma fabrika
sı diye korşılamak doğrudur. 
Jfer ikisinin de tetkike , değer 
hususiyetleri olduğunu söyle 
diler. Vaktin d;ırlığı dolayısıy. 
le biz ancak Buldan'ı ziyaret 
edebildık. 

Burada 3000, civarda bulu
nan Sülı?ymuniye köyünde 200 
el tezgahı vardır. Bunlarda ça· 
Jışanlard:ın 1568 kişisi koope· 
ra tifte ortaktır. İplik kontenja· 
nı varken, kooperatif üzalı~ı 
ipliğe kavuşmanın roluydu. 
Hükünıet fiyııtıyle piynsa fiya
tı arasında büyük farklar bu· 
lundu~u için karaborsalar bil· 
tün hızıyle işliyordu. Bu iti· 
b:ırla bir c\·den ancak bir kişi
nin kooperntife aza olması gibi 
hır tahdit konulmuştu Konten· 
jan kalkınc:ı, tahdide lüzum 
kalmamıstır. Bir evden birden 
fazla kişi kooperatif(' ortak o
labılh·or. 
Fiyat n kalite 
Buld:ın kooperatifinin anlayış 

El. 1'EZGAHI - Buldan kazası 
dokumacılığı ile tanınm'ş bir 
)"erdir. Culd.ında tez~!ib b:ışında 

bir kadın fsçl 

Ftra(. Çalın meşhur ç:ıl ka· 
r:ısını yetiştiren bağlarla do· 
ıu ... nunlnrın arasından gecen 
koy yolu, oldukça fmzalı, fakat 
k!iyr v.ırınc:ı bu yolculuğu zah
ntı:"te d€'ğt'r bulduk. Bir dda 
llanealar köyil çok canlı \'e k:ı
lab:ılık bir köy ... Sonr:ı hususi 
ve .bin:ısız köy dışçi fakültesi· 
nin dekanı me\·kiinde bulunan Jlanralar kö)ündc bir sokak. 

lı bir müdürU, bir amb:ır 
memuru var Dii:;~r id:ırcc.>ikr 
de canlı gl"nçlcr... F.<;ki bir 
handa kurulan satı .ş dC'poc;unu 
dola}tık. Biivük bir intizam gör 
duk. M::'la örtiıı;ü, h:ıvı.u. baş 
örtu~:l. mrnJil gibi ipek. pa
muk, floş dokum:ılard:ı o kadar 
tabi.::t ve cazi!'>e var ki ins:ın 
hrr gördilf:ünü almak hev.-sini 
duyuyor. Kooperatif, ileri bir 
adım olarak, bina için 79.000, 
tesisli'r için 100.000 lira sarfe· 
derek, boya ve apre tesisleri 
vücuda ·getirmiştir. Bu s:ıyede 
Buldand:ı b:ısm:ı ve pJZen yap.. 
mak mümkün olacaktır. 

Fakat ıslahat hımlesi burada 

n eniz.linin nüfusu süralle artmaktadır. Son sayım ncticele
rıne cöre ınQCus 340 010 dur. Nüfusun kaza ve 'kliylere 

dağılışı ~lylcdır: 

Şehirde Köylerde 

-
Deniıli 22.029 50.841 
Acıılııyam 3302 5b.344 
Buldan 9.836 10.706 
Çal 2.851 45.442 
Çivril 4702 29.437 
Gliney 6.232 7.829 
Sarayköy :'i.292 26 81~~ 
Tavaı 7.175 47.ll99 

' 

61.509 278.501 
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<< Türkiye'nin eknıek sepeti>> 
~ ............ ~ w,.., 

Denizli'de sihirli bir 
alem keff ediyoruz 

Yazan : A H M E T E M i N Y A L M A N 

Muhteştrn ~~.,li Df'nizli horoıu iştt budur. (i\ıle\\İn1 İ<:abı horo1un .. 
'ii-.lü kuyruğu dökiilmüştür). 

. .1 

Denizli Horozu 
nrniıli IJorozu ~t>ndi11e yurt öh,;ü~ünde bir 5ührel ten1in et· 

n1i.,.tir. Bir 1an1anlar, nt'niıli IIorozu bulmak ve yetiştir

mek, m<'mleketin her ) erinde, n1crakJıloır i~·in büyük bir ıevk 
h:ılindel·di. Birk:ı.1,· yıl e\'veline kadar Deniılide itina ile ho
roz yeliştiriC'iler \'e meraklılar bulunurdu. Fakat bugün bu 
rn('r;ık da, Denizlı Horozu da ya,·aş, l'a\·aş; ortadan silinme
ye ba~lamışhr. O kacltır ki, Dcnİ71i Jlorozunu bütün husıı. 

Jo;İ)'t:>tleri)·le gôrn1rk isttl·cnlcr bu arıularına müşkülatla erl
~bilm('ktedirler. ~itckiın. ekibimiz de Denizlide horozu Jı"İİC:· 
lükle ,.e aıH:ak T1rın1 B~! ınlıeının islac;yonunda hu1abiI· 
rni~tir. 

P..ft ı:ıklı!-11 t.la, k<'ndi.si de az.ılan pcnidi Horozunun b~ 
~idişle larihin malı oln1ası lıeldenehilir Birkaç hevcı,li ç-ı

karEa, mt~~hur horoıu • Kendi gitti, isıni kaldı yadigar. ı.ö· 
:rüne U\ maktan kurt~rahilir 

Dtnizli Hoıozunun en bü.rfık hususiyeti tJ.tlı bir ~e~le 

ve uzun müddet ötıııesidir Deniıli horozlarından 22 ınniye 
devan1Jı ~tmek surcti}'le l'elior fPsis elınts o1Jlllar da "·ardır .. 

- ~ 

neniılı)'e hiç yolunuz düştü 
mti'? Benirtı dtiıı;mcdi. Bura· 

sı Eg<'nin ~öbeğinde oldu~u 
halde bugüne kadar Denizlil·e 
uğramak bir türlü ban!l n:ısip 

oln1ad1. neııi1liyi görüp tanıdık
' an ~onra hu ihmalimdt'n dola· 
yı cidden hiC'aP duydum 

İşin içinde yal nıı bu nıiiha 
rek toproıkları ziyaret bakınun
d:ı:n bir ihmal olsa yine n<'~·s.e ... 
Bir insan bir vıl~yeli veya şeh

ri ıiyar<'t etmt'den de orası hak· 
kında bilgi edinebilir . Fakat 
ben, Deniıliyı görüp tanıdıktan 
sonra burası hakkındaki bilgi
min sıfıra yakın olduğunu tes
bit ettim ,.e cehaletimden do
layı yerlere geçtim. 

Her \•atandaş, yurdunıı. 
kendinin olan topraklan yakın
dan tan1n1ak ihtiyacındadır. Dil· 
hassa hf:'r gün memleket diye, 
bilgi ve salahiyet iddiasıyle, ya
zı yazan bir gazeteci iein yurdun 
muhtelif kısın1larının hali, isti· 
datıarı. meseleleri hakkında 
gerıiş ınalümal sahibi olmak bir 
zarurettir. Denizliyi tanıyınca. 

yurt bilgisi dağareıgımdaki ser· 
maye ile hakiki ,-aziyet arasın
da ne kadar büyük bir mesafe 
olduğunu ölçmek imkanını bul
dum. Bu günahımın kefareti O· 
tarak yapabileceğim şty, niha
yet görüp tanıdığım ve ~ok se\'· 
diğim Denizliyi size tanıtmağa 
~alışmak, bir sene, iki sene son
ra tekrar tekrar buraya gelerek. 
bölgenin vaadettiğl geniş inkl· 
ıallann ne dereceye kadar ger
çekleştiğini yoklamak ve buna 
ait bilgiyi okuyuculara akset· 
lirn1ektir. .-\ynı 1..amanda da 
yurdun her \'ilfıyetini ziyarrt 
etmek. her köşesini gözilınl<' 

görmek ve )'Urt ilAveleri).·le va

tandaşlara tanıtmak yolundaki 
taahhüdümü sonuna getirmrk 

tir. 
Sapa k;ıhnış 
Bir saha 

Kendi cehaletimi utana utana 
itiraf etmekle beraber, bir 

dcreC'eye kadar bir mazeret di· ıı 
\'e şunu iddia edebilifim: :.ıem
leketın en i~tidallı ,.e ıengin 

(De,·aını 10 uncuda) 

Deııizli' ııiıı 

Şevket 

geıı~ Valisi 
Bıılgıı 

D''"!.tlinin hir hu~usi)'Cti d.e. 
fımılıye k:ıdJr ıç i~lerımız· 

d~ lnr idari Jnakaın isgal etme· 
nliıt olan Denizli \'ali~i Şe\'ket 
Du)Jı!u'dur. Vuli, şimdiye kadJr 
inhisarlarda ,.e gümrüklerde va
~ifeler görn1üş, İstanbul ithal8t 
fiümrügü llüdürlflğünde, türlü 
hirJii t<'ffiş ve ınürakabe isle
rinde buJunn1uş, nihayet l>ev
ll't ŞUrasında kanun ıü1.cüsG sı
f ;-ı tıy1c bir müdılct iç i~lcdmi· 
2in gııiış ıarzın•. C\'l'tık dosvoı1a· 
r ı 'olu~ i<', g4).tdcn iC'\'İrıni)Ur 
}';kr, haıırlıR.ı yerinde oldu~u 
u:ın 'tırml('krtın lıı'"r kö~esintl<'n 
:ıkıp !H~En f"\'rl!:, Sı·\'L.f't JL..ıl 
ı:. .J'Yil ıç is-"· ı1n11c d;,ır muay. 
'f'll kanaatl<'re \'ar. ı;ık imkanı· 
nı \'Cr nı. ~ -

nlasında lh'SC-'i. ~ko.ıc·ı tabiatı
nın ve l:cniş görgüsünün tesir
leri olmuştur. 
Şevket Bulgu, n:ızari düşün-f 

relerle hükilmlpr \'e kararlarrı 

\·cırn1aklan korkar. Danı~mayn, ! 
tecriih(.•re kırmcl verir. :\fesel;l 
kcnılı \ilAyetine ait bazı mc-se-1 
IC'h.•rfn halli i~·in Gördrsin yeni' 
.J.hasına nasıl yerleştirild.i~fni, 
h~k bir kısmı yanan Den1Ir· 
tiniıi nasıl yapıldığını t:,örnıeğe 
merak etmış, son gün1t'l'dc M.ı-
n .sa \'ıliı:.•ctlnde bir tur yap-' 
mı~!ır Ru maksatla .Akhi.;ardan 
gecerken, Tiirklcrtn (~luhiddinı 
Arabi) si diye- Jnılan \'C \·avu1 
SJltan SPlim tarafından cok 
aygı gOr"ıı Akhisarlı İbni İsn· 

ıı -, .,\"hi:l.I' .. kl. '·üphanelerinde 
k · ~pları hulunup bulunm:ıdığı· 

\ 

~ 

TAllİAT ~ll'C'İZESİ - Pamukkilltılf' •lr lar ~-ığını halinde ~f"killenf'n (('rrsbübilt. 

PAMUKKALE 
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~ Dün nıulıteşeın bir mamure, 

~ biiyük kalh tedavi 
) "" -- .... - -.- . - .... - _- .,_. 

bugiiıı 

yeri -Biziın en 

bir cöl - Yarın diin vanııı . . en 

mii~ıim döviz kaynağımız 
.... -._-__ 

,,....,,..-,.._. - .--..... --·- -------
p•ınuk~aı.e: ı ........ ıenıeri i.ı•: y . K E R .1 M 0-- M E R Ç A ,.. l A R .. •tliiıi müddette t<rossübl••• 

nenızlının hır hw,ıı~ıyetını... .... azan . \.:ı \"ermeyen Pamukka)e &U)'U, 
' t.foşkil eder. Şehrin 20 ki1oın!'t- 1 ~, ~ -- " - - kayna~ından uzaklaştıkea c;ö'ken 
rr şiın~lincle, n1cşhur Hierapo- kalsil'um karbonat ve ktl!!-iyum 
1İi harabt~Jerinin bulunduğu sıılfalın tesiriyle, süt nlanzarası 
düzlükte birçok noktalardan alır. Su)'un bu hususiyetindC'n 
ka)'Oa)·an ~u; kü<:iik genişlikte faydalanlnağı dilşUnen köylüler, 
hir Cül vücuda ~etirir. Sonra dC'~li, ~ürahi gibi toprak n1an1u 
derin bir kanal lt,·intien akar ve ıatını ıuda bırakarak UzerJE>ri· 
katlar halinde üstü~te binmi~ ni tt'rrs.sübl<'r1e kaplatır \"f' De-
Jkci· ıcressüblerini tı·~kil rder. 11iıli h:itırası olarak 1-atarlar. 

1Jzaktan bakılınca, iıtıJmıs bir l>iin~·anın en hUyük kalb feda-
paınuk yı~ınını andırdığı için \·ıhane~i olmak vasfında bulu· 
huraya Pamukk;ılc adı veril- nan Paınukkalede buıün hara-
ıniştir. belerin bekc;isinc ait ufak bir 

Pamukkalede topraktan lı;kı· kulübeden başka bir şey yok-
ran ,.e ı:;o nl('tre murabh:n -ge- tur. Tahtadan yapılmıs küc;ük 
nişliktE-ki gölü teşkil ('den su, bir ~oyunma odası bile tahribe 
hakikatte karbondioksid gazın- uğramış, ortadan kalkn11şhr. 

ca zengin, t.ıC'ak bir kaplıca su- · r h Ik h 
1 

b" p 
yudur. oenız ı a 1 er yı. ır. ~· 

kk k 1 mukkale Kermesı terhph· 
P~n~u ale ·a~ ıea suyunun ytrC'k buraya gelirler, harabe-

lerkıhınr. ,.e tıbbı .va~ı~a.rına le leri ıi)·aret ederler. ~uda ""'·k 
mas f'tınc<len. Dl'nı1lının traver-

11 
k "d 

1 tenlflı-i üterinde duraca~ız. Bun~ e )"J ·anıp gı er er 
lar kllon1ctrt'1crC'e uzundur. De- Pamukkaledeki llierapulis, 
niılinin doğusundan ba§ltyarak dünün muhteşem bir mamure!'i-
''enice \'e nuldan Ül('riııden A.- ~ ___ ; ni teşkil ederken, o kıymetli 
laşchire ''e orada~ .u?r~u ma- SJC,\K St:l.U GÖL - Eski devrin muhtt"ŞP1n rsrr h<ı1rab('ltri)le çe\ı-ili olan bu göl Pan1ukkalt"de kaplıca suyu, &i~di~i halde'. ~n· 
den suyu ve Demlfcı ıstıkamc· terec;~üba.h mt)·<İana griirtn suyun ko1~ n;1j,uhr.: ~u. "Jifalı \'f' yaz. kış sıcaktır. C'ak traverlenlcrı bırkaç mılım 
tine doğru devam eder. Artın daha kalınlaştırmaya 1-arıyor 
bir )"arığı itindC'n rıkan kirt'ççe mukkale ('('\Tl"Sİndc pek \'Ok· him bir şifa kaynağı olarak ~odyun1, potasyuın, dC'nıir ,.e 3· Fakat yarın ~·alnız Il('ni11i i~·in 
zengin sular, bu teşekkülleri tur. KöyiU; öldürücü olan bu kuıtouııldı,Cına \'C hatt.A tchrtn lumin ketiyonlarınca 7f':ngin. deAil. belki bütfın Tiirklye jçin 
vücuda gcti'rrniştir. Panıukkale·. gibi çukurlara (Cin deliği) adı· hu suyun süıli suyu hürmetine rad)oaktivıtesi 1ı.2 Ocl'('l'E:'Sini mühim bir dövil ka}'ııa~ı te~kil 
dC'k.i teressübler, tra\'.erten1erin nı \'erjyor Pamukkalcde iıer hurada kurulduğ11n:ı dair hir- bulan bir 5ita kar·1ağıdır J.;f etmesi beklenebilir. İIC"rdc Pa-
f'n yenileri olup . dilcrl.erır ı. cin dE"liğinc (Dikkat') tşaretl~ri (~k tariht \'esikal:tr \"ardır ıra- böyle suların kalb ,-e damar mukkaJede bir iİfa ''~ırdu .kuru· 
~~nla_ aşı~mış, bırlenmı' \'e konulmuştur. k_1katle Pamukkıle ıu.ru ~san !oer•liği giLi rahat.sızJıklarJ ve Jup_ bu f!lÜeSS!'S~, .ta~ı~trkı ben· 
guzrllıklerı kaybolmuştur. Bah· kk 1 ,_ 1 b .. lıgrad sıcaklıkta, hah! asıt rn- . h 1 1 

ki k ba :.ıf'rı haltne getırıldığı t3m::n, . . . . _ p.1n1u a c r.ap.ıc.ısına ııgıın . . . sınır as a ı arı.na arşı n· . 
!-t•ttı&ımız hu arı yarıı,:ı ııraı-ın· k 1 • . il aksıyonda, karhondıoksıd gazın· J k r 1 b' ·k { bugüne kadar devam (•den bo-r 
dan baıı noktttt:ırda fierbe.st .gere rn < c6l'rın ver. me· ea t('ngın, hidrokatbf)nat. sul· ~01 unla ;urr 1 ~ e, uyu il)" luk devresi için yarınki in~an-
karbonrlioksıd CCO 2) gazı da mC'sıne kar~ılık buranın llıC'ra- fat . klorıır ve hıdrofosfat ani· a arı var ır -o1r hoı~rcllt'riııı t:aklayaını)·a· 

'"""-"' """" "~"'''n.'\.'\ ,,.,...,._, . .... 

, Canlı bir Jehir 
j doğuror 
)Denizli'de 

Dfc:ııı.li, ~rhiıt:ılik \"t belediye 
f; .ıliyetlt'ri b;1kımından son 
ıoı ·d•ı bü)·iik bir inkı;ala 

nıi.iıhar olmuf'-ur Iliısok )·er
ltrdt~ olduğu .&;ibi hur;:uJa da 
beled1yf'nin kızandı~ı yeııi ıjb 
niyet halk hıımetleri. Şt.'~ıir iş.. 

lC'"'i ,.e halk1J ı ınünii5'~betıe \'C· 

rımh bır ~olun aı,·ıhna.sını ~e ı 
Ltınun niınetk'dnden ~ehnn 

bol oı 1 .ıı1~istefid olm;·-~inı te- I 
n1~n t'1 ınıştır. · 

ilk bo.J:ı~L. Dcniı)ı m·ınt;:ı, , 
zaın. terıliı \ e ~cvimli bir ~e· 1 \ 
hir nıanzar.ısını gösterir. llttki- I 
katen Dcnı1l; böyledir. B61 ve 
glir bir yeşiJlik i<:'ine gönıü:mü'i 
;chir. yoll::ırı, binaları, inıiir 

haı*t'k\!lt~ri.yle medeni bi.· \a
.5lf kazannı1t;r. Asıl mC'nınu 
niyet veri~ı taraf, inki~ar )O· 

lunda hızın durmamış bilakis 
her gün b'.r kat daiıa groJi~ınl' 
istidadında olitşudur. 

Denizlinin genç ye enerfik 
bir belediye ba~kanı var: Tu
ran Bahadır. İdareC'ilik haya
tına hcnüı yeni girmiş oln1a. 
!iına raım~n şehre hitmet YIJ· 
lunda bir istidat göstcrmi-;tir 
Keodlıiyle ıehrin dertıeri vt 
ele alınan mevzuları c:;::ıfınd.ı 
uzun mil~det görüştilk. 
Yeni yıl 
bütçesi 
neni :·H belediye:-..iııin 9-3! b~t 

tei:ii büyük bir !e-rahlık go.s 
!ermektedir. 923.300 lirayı bu
lan bütçe bundan evvelki 946. 
949 yılları ara<ındaki dört yıl 

1 
bütçesinin yekCınuna muadil· 
dir. Belediyeyi böyle bir ferah 1 

bütçe hazırlamı)·a se\ keden l
miJ 19)')1 büıçe~inde artmış -o- 11 

fan 100 bin liradır. A}Tıca, 
gazhane, n1c1.baha ve motör1ü 
\·asıll:ıdan elde f"dilen gelirle
rin artmakla olmcısı da bütçe
~ i ferah şekilde ha1ırlanııya 
rnk3n vern1iştir, 

Elektrik 
ncniıli aydın!~k hır ~chird!r 

Elektrik enerjısi boldur. 
950 3''ılında faali)·rte ge(en 
hidro • elektrik .santralı, umu
mi tenviratı ve ~anayi ihıiyaç
larını karşılıyabilmektedir. ı-;. 
le-ktrik abont"i miktarı 3:'>00 e 
)ükstlmistir. flektrik iı,lelmc
lıi gelişmiş 300 bin lira bütte
li bir teşt·kkül h.ıline gelmiş
tir. \'eni hidro - elektrik ~an
tra1ının lemtl atına nıcru~ınıı 

Belediye faaliyetleri 
'l'AZ.-\"I: 

KEMAL AYDAR 
de. bir te .. odüf otar;;'k • Vatoın• 
ekibinin Dcniıhde bulundui?u 
cünleı-e 1Ps'adüf f'fmiştir 

- -----

Sünıerbankın tcsiı; Ptllğı yt"
ni iplik fabrikasına da ~f"hır 
rcryanı verilt<"ektir 

Şehrin elektrik lt>IHIJ Vfl. ~· 
bekesinin uzunluğu tiO kllomet 
reyi buln1uştur. Bu şchrtn da 

<Devamı Jl lnf'idt·l 

iplik fabrikası 
Yakında faaliyete geçecek olan fabrika, De

nizli' de mühim bir hareket yaratacaktır. 
yurdumuz zil'ai islih~a1dc muhıkkak ki, nıtii'ut bir dev-

reye eri5mi~lir. Arl.ın bu i~tih~al karşı~ıd:la mah!ulü dr
ı:t('rlendirmek ve i~lenıek iı;ıin )·er yer !';Jnat tesislerin \'Üeul 
bulması bir ıar!Jrct idi. İ~te bugün ınemleketin bin;ok yerleri 
bu 1arurete uyularak fabrika \•e tesislerle donatılmaktadır. 

Yeni kurulan ve yakında faali}•ete g('ÇCC'ek ol.ın Deniıh 

İplik Fabrikası i~te bunlardan biridir. Denizlide çok miktar
da pamuk elde Pdılmektedir. Mahsulün ço&u ihraç metıııdır. 
Fakat memleket iplik ihtiyacı ve mahsulün nıahallen i~len

meı,i keyfiyeti Denizlide bir fabrika kurulmasını zaruret ha· 
line ko}·mu:t ,.e Sümerbank derhal faaliyete ge(rrck 1949 .. ,,... 
nesi 1'0nlarında fabrikanın inşaatına başlamıştır 

Fabrika•nn esas binaları 1951 fonunda ikm~l edılm :-
1.1.1952 tarihinde montaj haz1rlık11ırına başlanmı..ıtır . 20 3.952 
tarihinde fabrikanın klima i(' ve dı~ elektrik ısık tesi~atiy1t, 
elektrik ku\·vet teni ka~alarının n1ontajına bastann1l~tır l-e 
ikmAl edilmiştir. 

İplık fabrika:;ının l:J.080 iğlık tesi!'-atı İngılleıeden 5alın 
ahnmıs olup; bunların bir kısmı İtmir limanına ıelmi,tir 
Eğer makinelerin son partisi eylülde Denilliye geldıti t•k
tirde 1953 yılının baıında işletme tocrübelerine geçilecektir. 

Fabrika normal i~letmere gec:tigi zaman Uç ekip ii.ıerin· 
de çalışaçak ve her eklpte takriben 200 iş<;l ve memur çalış
mak suretiyle günde Azamı 600 ptr!'onel bulunduraeaktır 

Fabrika senede 1750 ton pamuk işl<yerek 1650 ton 20 
nıJmara jplik imli edeC'ektir. \lahalli ihliyacın yarısı ve 
k >mşu vil;lyellerin ihti,ı.·acının ürtt hiri bu sayede kar1ıla
ı acaktır. 

Fabrikanın iltrdeki lt>\'!-.İini kar;;ılayabilmt>'k h;in »8 
bin 112. lik hos arazisi me\'tutlur. Ho'tlen bu arazide Sümt-r
spor klübü pamuk lıranli yapmakt.ıdır- K1üp bu pamulı.liJTI 

elde tdtceği gelirlt'. Ş(ilerin küllUrf>l ve ~osyal kalkınma 

sını saClayacaktır. 

Fabrlkanın meınur ve idareci kadro~u şimdiden huır

l~nmış ve bir kısım tityinler !orapılmıstır. 

Sümerbank caıniası içindc _.kıym('l]i bir eleman ofarıık te
mayüz elmiıı; \'e daha ('\'\·('} Ereğli, Bakırköy \•e :Malatya l.ab
rikalarıntla bulunnıu~ olan Cel.Jl D<'ter, iplik fabrikası mü 
dürlüğüne getirilmi;~tir Y(>"Ji ınüdiir inşaat ,-e montr. işlt>riyle 

bi.aat mf>sJ?:u1 oln1uktadır 

İplik f:.ıbrika!l. J>enizJınin hl'r b3lı.1mdan 
i'\~tihim lıir aclıın ohnııştur. 

geli~rne~inde 

K . t\., 

:Denizli'de Tııriznı, ateşli 
bir faaliyet halindedir 

Df'niın goro ı~ unıP \·e ı·er •:ı· 
r;.rtc:n duy Ju*ı.:n1~ .;ih·cı 'lcni.;:: 1i 
\: !Usl. iç İ~fe""Jtıln ~ıitbır t. ;a. 
k J:"JndJ \'otıife jşg<ıl cıhn<'ntı:s ol 
nlasına ral!'lien, )·en..ı ınc\'ki:n: 
) ;ıdırgamanıış, dort t•llt• i~r 

ıdmı~tır Eaşarı ·: ı bir ,-ol t :Jf Uı·nuli \"~Ji.,i Sf\kf't Y.ul;ll 

,.c.- Sıil;llrsinin, rıv.:ıyet Pdil
o:~i .::hi, hl'A devam ~dip t>t· 1 
ınC'dİ~ini ar.ışt ;rmağı mer.ık \'f' l 
ott'.ıka göstermiştir. ı 

EkilJjn11z Denizli Şoh.irlf'r ••e 
tD('\ilID.I 9 HDtud:ıı) 

;-tkar Jlö)·Jc gazlı çukurlar Pa- poli~ 5~kin1eri tarafıııı.Joın ınU· yonlariyle kolsyum, maln<'l.):uın, llaırarelini ,.c (allııı ınuhafa- t'aklardır . • 

j..s.lctnb~J, iznıir, An_l~lya .. ~on
' ra. Bursa, 1-lersın, F.dırne 
gibi birkaç mrrk!'z haric;- olm3k 
ii;-!'re turizm dil\'asını en fa1la 
h:ırnretır benim:sert·n muhitlf'l" • 
d<'n biri, hi(' 5üphe yok Deniı· 
lidir. Burada 'furizm Ctıniyc:ti, 
:Ege remiyetinin bir şubesi ola· 
rak ateşli biı faaliyet halinde~ 
dir. C<'nliyetin reisi bulunan 
Fahri Akc-akoca Ak4;:a, denizli 
hakkında seri halinde kitaplar 

' 'ıızırlayıp nesrclli~i ı::ihi. bu· 
gün de, rahatsızlılına rtJ~nıen. 
dC'v:ımlı hır Blika ilr t Jrrzm 
faaliyetlerini takip ed yor l c
nliyelin umumi ki:ıtihi Hııa. A· 
kın dainıa harekrt hal ·ıdedır 
Pamukkale gihi bır hJzinf>!i>İ o
l::ın 0f'nizli i~·in turizm dj,aıq,ı. 
rıın 'ıamf't·:;ıı tamanuy'r ka\·rı· 
)or 

(İ)('\<ılllU 11 ine idt-} 
_, 

Eıe Turb..1u h:utumu J)f'niıli ;:;:ııb,..,j id0trrc-il<"ri hir arad;1. 

• 


