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Büyük Önder Dün Nazilli Kombinasını Açtı 
---------------------------------------------------------------------------Atatürk; dün Aydınlıların coşkun ve candan sevinç tezahürleri 

arasında Aydını teşrif ederek Çamlığa geçtiler 

rl~::us;:~tinoı:: ~::.~~ ~=:~: 1 son telgraf haberlerı· l' 
Fabrikası , Atatürkün yüksek hu-

~urlarile bu gün açılmış ve beş 1 
•enelik endüstri planımızın bir B .. .. k o·· d s··k . fl d. d. 
aafhaaı daha fili yat sahasına in ti- uyu n er o eyı şere en ır 1 
tı:al dtrılı· bulur uyor. 

BilhaHa Açıl.na t:>renine biz:ıat 
' .. 

'-'tatürkün ıeref V(rmeleri ebem-

miyetlf' kaydedilecek en yüksek 

'tıirihi 'bir · ·hadise olduğu kadar 

Nazilli için de unutulrraz bir ha

tıradır. Bu itibarla Nazilli bir 

ıünde iki bayram birden yaptı. 

· · Kasabanın umumi manzarasanda 
hakiki bir bayrau rengi vardı. 
' Atatilrkü yakandan garmek ve 

ilemblnanın açılma töreninde 

1:tulanmak Osere bütün kazalardan 

itlen he1etlere iJ~veten bütün 
ka,,ıerdcn , Akın halinde koşarak 

gelen halk neıe ve aevniç içinde 

aokakları, meydanları ve fabrika 
ullaaını tamamen doldurmuş bu-

lun117orlardı. 

Sasat 12; istasyonda yer alan 

Aydın ve N ıdlll heyetlerinin ve 

Tire bandoııınun se .iın havası 

içinde Platforma yanaşan r.t.y 

otobilsirle renel kurmay başka

···••Z M•~eıal Fevzi Çakmak ile 
,ikinci ordu müfettişi Orgeneral 

..lneddiQ Çahth, Genel kurmay 

S5ke 9 (H·uuti muhabirimizderı ) - Ulu Önder Atatürk refak.at'a
rında tb,v~kil İt net İnönü iıe Mareşıl Fevzi Çakmak ve Vekiller 
ht-yeti ile maiyetleri erkanı olduğu halde bu akfam Sökeyi teşrif 

et nişlerdir. 

ita/yanın cevabı 
Emniyet verici 
değildir 

Ankara 9 ( A A. ) - italya• 
nın lngilız ve Eransız notasına 
ve.rdiği celfap etrafında neşriyat 

yapan Fransız guetaları; İtalya
nın fıkirleri e nniyet vermekten 
çok uzaktır. 

iııglltere ftalyanrn kat'i vaziye
tini öğrenmek istiyor deınekte· 

dirler. 

Gilmrük ve inhisarlar Vekili Ali 

Rana, Orman umum muhafaza 

ko nutanı Gorgeneral Seyfi \te 

bir çok aaylil>'!armı:ı. vardı. 
Genel kurmay başkammız Fev

zi Çakmak ve diğer zevat tara

fanao iıtikt>al edilen veki lerimiz 

bit müddet istirahat etmek üzere 

halkın sevgi ve ıaytı tezahürleri 

arasında h•lkevine teşrif buyur
dular. 

• 
Çin müdafaası ya
rıldı Japonlar ile
rilegorlar 

--+---
Tokyo 9 - ( A. A. ) - Ja

ponlar şi nali Çi ıde Ç•n müdafaa
sını yarmaj'a rnuıaffak olmuılar 

ve yer1i bir tehir al nı,lardır. 

Çınliler çekilınektedirler. Şanıhay 
cephesindeki Çın zayatanall' ye
kunu eUa sekiz bini bulmuştr. 

Japon tayyareleri yeniden bir 
çok tehirleri bombalamıtlardır. 

Tayyarelerin taar
ruz kabiliyetleri 
Londra 9 {A. A .) - lnıiltere 

başvekili bir beyanat ı nda görülen 
hi:U:ııelerin tayyareluin haı pte 
her şeye ve her yere taarruz ede
ceğini gliltermekte olduğunu \te 
nlhu te nin için el bir!iğıne 16· 
zu •n olduğunu saylemittir 

Hayattan •e•ler: 

Kurtarıcısına lıavu• 

şan Aydın 
__. .•. ..,_ 

Dün aydın e nsalsiz blr aevln4; 
gii11ü d.atıa yaşadı. Yedi yılhk bir 
h.asretteo sonra büyük kurtarıcı-

sına pek kısa bir in için de olsa 
tekrar kavuşmak sevinci; Aydın-ıa 
manzarasilr beraber hüviyetinido 

değiştirmişti adeta ... 
Dünyanın eşsiz yetiştirdiği en 

' büyük kumandanın, millet baf• 
buğunun b" gün Aydım şerefle•· 

direCı!flnl d •lyan Aydınlılar; ıe

cedenberi büyük bir intizar heye• 
canıle ayakta idUer. 

Büyük Atasını velev bir aanl· 

yecik ols·ln görebil nek aaado· 

tine e.·mek için en küçüfünden, 
en büyüğüne kadar bütün aydın-

la'ar; istasyon clvaB:u daha sa

babtaıı itibaren doldurmata baf'.
ladılar. 

Herkesin yüzünde saadetin I•• 

leri, herksin dudaklarında sevi•· 

cin H ni ni tebeS!IÜ nü, herkesla 
( DHamı 21nci ••hıfede 

Bag Adnan Mendres -
Türk ıpor kutu'ftu Genel mer

kez As ba,ka"ı a.ı1lavıınn: Ad· 
nan M ~ndres diln akşam febri· 
miıe relmittir. 

As b.ııkanı Asım Gündüz ve 

amam J.ındarma komutanı Kor 

••Deral Nılci reldiler. 
NİHAYET EN B0Y0G0.\l0L 
Halkeninde kısa bir müddet 

istirahat eden vckiUerimiz, en 

Büyütü nilıü kartılamak üzere 

tekrar istasyona gel.nit buluniyor
lardı . 

( O) nu gördlllı 
· ' GeneraUerlmi:d doya doya al-
• 
kıılaıuak fırsatını bulan halk en 

~kaek heyec.n tezahürlerile kıy
'•etll mlsafirlerlni ıelaınladı. 

'tıdncl hir raJ otobüsü de Trak· 

7a umum ınüfettışi Gerıeral Kazim 
Dirik ile lzmlr ilbay• Fazla Gü1eci 
getirdi. 

· M ,reJ•h ••S Fenl Çakmak re
. fakatlerindeki Generallerimiz ve 

diter zeut ile h.tlkevine teşrif 

'ba7ardu
0 

er. 
VEKiLLER HEYETiMiZ GE-

LiYOR. 
. s.at 12'40 da vekiller hey•ti
mlzi ha nU bulunan huusi tiren 

istasyona yana,tı 811 tirende 

baıta B.apekalet vekili ve iktisat 

VekiH Cefit Bayar olduğu halde 

D.hlHye V '!kHi ve C H. P. genel 

aekrderi Rükrü Kau, Nafia Ve
kili Alt Çdinkaya, HHiciye Ve
kili dokto' Süttü ArdS, Milli Mü-

·ı «lafaa Veklll General Kiuın 
Ôıalp, Malive Vekili F'uat A~rall 
Kiiltür Vckıli S"ffet Aukan, 

Büyük Başbuğ Atatürk tanı 

aaat 13 30 d.ı Vd ist.asyo11 cıvarını 

doldur.n balkın hiç durm•)·an 

nihayrtsiz alkış, savgi ve saygı 
tez.abürlcri araaınoa istasyona 

indiler. 
Büyüle Ô:ıderin refakatlarında 

Baş vekil ismet İ11ö11ü Profdör 

8ctyan Af~t, Ziraat v~kıJi Şakir 
K -scbir, Kütahya sayla"ı Rec~p 

Peker bulunıyorlardı. 

Varonlarından inen Büyük 

Önderimiz Atatürk sıra ile Mıtre
şalam za ve Vekillerimize iltifat 

1 buyurduktan ıorırct yolun iki hra-

fına sır .alan mı' ve gen ış meydanlığı 

dold·ll' n·ıı olan halkın, mekt.p
lilerin ve mü hakattan gelen 
hcyetl•rin sonsuz tazi nleri ve 
"vaı' Atatürk,. nidalara arasında 

Halkevine teşrıf buyurdu ar. 
- Dııvamı 3 ucU ••'fada • 

A ydm, dün en büyük bay• 
ramını idrak dti. tfaliıt .. 
karını gördü. en büyü· 

ğünü gördü, Atasını gördü. 

Senderden beri ona has
retti. Senelerden beri yolunu 
beklemişti ve senelerden beri 
kalbi titreye titreye. beycanı 
arta arta, onu bağrına bas
mak için hazırlanmıştı. 

Her İımire gelişinde, yeni
den bir beycan dalgasil~ sar
sılır, Onu kendi kucağmda da 
görmek için can atardı. 

Nihayet. o da nasip oldu. 
Bu tunç iradeli, çelik azim· 

li, en büyük adam, a'1rlarm 
elde vererek. milyarda bir 
yaratbğı bu f :vkalbeşer lrnd· 
ret; dün Aydmm semasında 
bir güneı gibi doğdu ve bir 
( Kavsi kuıeh ) gidi ışık ve 
renk saldıUan sonra, biranda 

kayboldu. 

Ona kavuıan Aydın, biiyük 
ve azam~tli sevincini, n~ıc:si• 

ni, tükranım, minnetini; diin· 

ya zevkterinden hiç birine 

benzemeyen samedani ürp~· 

rişini, doya doya, içine sindi· 
re sindire, kalbini doldura 
dolJura, doymadan, genişle· 
meden; saaddinden, ,.'sevin· 
cinden meıtolmadan, ~rinden, 
birdenbire en büyük tesdlid 
alınnıış çocuklar gibi, bo)DU 
bükUk ve götloe:ri yaşh katdı. 

Fakat en büyük tesellimiz, 

Atamızın bize ya km bir yerde 
bul.muşu, çok yakın oluşudur. 

Kim bilir, bt:l~i Onu, bu 
günlerde: bir d.ıba görürüz • . 

o günü bc:kliyelim ve mn
t.:sdli olalam. 
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INÔNÜ KAMPINDA: 
~-.,..._-,.,,.. ~ 

Planör uçuşları 
...... •••••••••• ........ YAZAN ...................... .. 
ı ı f CEMAL KUTAY f 
ı /nönii kampında planörlerin sagısı kuşlartlan fazladır. ı 
ı Zaten bu bir sır gibi görünen hava cereyanında ancak ı 
ı kartallar aça'1iliyor. : ................ . .............. .. 

lnanü ka npı, (H uusi) - Tiirk gerçekten büyük bir dosyayı 
kutu kampı bir ordu karargahı dolduracak kadar malumat Hr. 

gibidir: Erkanı harbiyesi levazımı, Htr sual havacılık sahasında ta· 

nakliyesi, muhaberesi Ye bir as

lıerl cüzütamm hahra gelen nesi 

varsa hapsi var. Yalnız bu i'in 
enteresan tarafı baıka yerlerde 

bir aürü dosya ve bir çok masa
lara iHtiyaç gösteren bu işin bir 
kuU1be kadar küçük ve tahtadan 

Japılmıf ufacık bir odaya aığdı

nlmıf olrnuıdır. Kapıda birde 

levha asılı: Türk kuşu Filosu ... 

Büronun dekoru şudur: iki ufak 

masa, kö,ede bir kasa, masalar
dan birinlo üstünda bir yazı ma

)doesi, bir köşede sekiz on dosya 

yerde bir telfon, ki ancak lnCSnü 

nahiyesi ile konuşabiliyor. Ve çöp 

upeti vazifesini göran bir bendo 

tenekesi. 
Büronun muhasebe ve vezne, 

levazım, muamele, sicil gibi bir 

IÜl'Ü şubesi de var. Burada fUnu 
hiç unut namalı: lnönü kampı 
bir ordu karargahı gibidir. Eger 

bu kelimeyi hatırınızdan çıkarır

aamz, burada göreceğiniz her şey 

aize oıuıı za nan sürecek hayret 

b iıJeıi verir. 
Bu sırada içeri bir Türk kuşu 

8ğret neni girdi: 
.. _ 74 sicili verirmisiniz? 
v~ sicil dosyalarrndan birinden 

çıkan dört tarafı doJdurulmuş bir 

büyücek kiğıta alarak gitti. 

"- Bu kimin sicilidr? 
.. _ Talebelerin... Bu üzerinde 

bir çok aualler olan kağıtlar, 

Tiirkkuıu uçuşlarına mahsuı du

rum dosyasıdır .. 
Bu dürt aahif alik kitıt içinde 
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lebenin bilgilerinden birinin de. 

recesini tek kelime halinde tes

bit ediyor. Nazari derslere baş· 

ladığı tarih, talimlere başladığı 

tarih A brö .. caini aldıtı zaman 

ögretmenin hakkındaki notları, 

B brö'leı.ini alırken çalışma va· 
ziyeti, C brövesini aldığı tarih ve 
o tarihte Öfretrnenin düşünceleri 

uçuş saat dakikaaı, uçuş sayısı, 

ve nihayet netic ... 

Sicilin bu kısmanda talebenin 
lnönü kampında geçirınit olduğu 
Oç aylık devamlı çalşmanan ve

r! nleri var B ·.ından sonra motorlu 

tayyare mektebi vaziyeti ıeliyor. 

Motörlü tayyare ınektebi, inönü 

kampında muvaffak olarak C 

brö .. esi alan talebcnJn turizm pi

lotu diploması aldığı yerdir. Bu 

ıene ilk talebelerini alan bu mek· 

tep lnönündeki çalışmanın yük
sek kısrnsdır denebilir. Bu sicil 
kağı':ları dolay11ile bir fey daha 

Öğrenmiş oldum: Bir çok mem

leketlerde bu iki kısım biribirin· 

den tarnamile ayrılmıf Yani pa
ra.,ütçü ve pilanörcü olan birde 

turizm pilotu çalış'Dası yap•1uyor

muş. Bizin çoc•ıkların bu iki işi 

bir arad.ı glrıneleri şundan ileri 

geliyor: Gençlerimiz, başka mil

let gençlerinin bütün gençlikle

rini doldutacak kedar uzun sene

lerde ö~rene bildikleri p! inörcü

lük ve paraşütcülük bilgilerini, 

nihayet bir yılın içinde sığdır

maktadırlar. ikinci olarak da 
( 0Pvam• 3nrü •ahlf,.tl,. l 

• 
Baht işi 

Roman 
- Ç'>cuklar ne yapacakaınız, 

B8yle burada ayakta mı dura
caksınız ? Sorgusile bu gayri 
tabii vaziyeti açığa vurdu. 

H .akikaten ne yapacaktık ? 
83yle kapının önünde aaatlarca 
duracak değildik ya ... 

Zeynep bezgin bir tavsrla: 
- Çok yorgun ve müteessirim 

eve gidip yatacağım, dedi. Bu 
ı<Sıluile Zeynep her kangi top
luca bir za "ilan ge.yirınek teklifi
nin önüne geç niş oluyordu. 

Leyli; gözlerimin içine baka-

rak şeytani bir tebessümle bana 
bitap etti. 

- Siz ne yapacaksınız Madd 
bey; aiz de yatmagamı gidecek· 
ainlz ? .. 

Bu münaseb.tsiz sorru ve müs· 
tehıi tavır . camını sıktı. Adeta 
aert bir cevap verdim. 

Yazan: V. H. 
- Şhıdilik Zeynep bammı ko

nağına k.ıd .1r götürmekten başka 
yapacak bir feyim yok. Sonrası
nıda bil ·niyorum ve henüz dü
tünmedin1 de ••• 

Benim bu cenbım hakikaten 
pek kabaca olmu,tu. Kadınlar 

biribirlerile öpüştül~r. H~psini 

askerce seli nladıın ve ayrıldık. 

Onlar, istasyonu• merdivenle• 
rini indiler. işte o zaman bir kaç 
ıtdım gerimizde bükük boynu ve 
cidden müteessir tavrile Recebi, 
güzel Anadolunun bu saf ve çok 
asil ruhlu çocuğunu emre mun
tazır beklediğini g3rdüm. 

- Rt!cep Allah kavuştursun. 

- Sağ ol beği n. seni de. 
- Hclydi Recep; dedim. Ş•ı de· 

min paketleri retirdığin arabacı· 
yı ~ağır. Arabayı getirsin. 

Recebe otele giderek eşyaları-

Çocuk bakımı 
-2-

Hali tabiide çıkan dişler her 

çıkacatı zaman çocuk üzerinde 

bir takı'll tahavviilita bedeniye 

yapar. lık diş çıkaçağı zaman 

diş sinirleri ve çene kemikleri 
tahriş edilmesinden mütevellit 

çocukta ağızda ağrılar huıule 

gelir. Bilahare kaşıntılar yapar. 

Ve her şeyi ağuna sokmak ister. 
HAibuki çocu~un ağzının temiz
liğine riayet edilecek bir devrede 
ilk diş çıkarma zamanadır. diş 

mahallinde ilk defa bir kırmızı
hk ve diş etlerinde bir şişkinlik 

göze çarpar. Tükrük gudeleri 
tahriş edildiğinden çocuğun hi-

lafı idet birdenbire aalyesi faz· 
la'a7ır. Mide ve ciğer ifıazatJ da 

bu meyanda artar. Bu ifrazatın 
araınnda da fazlaca mikroplar 

bulund•ığundan bünyenin kuvve

tine göre evveli buğuda görül

mek üzere ufak anjinler yapar. 

Bu anjinlerin devamınde çocukta 
hafif ateş de görülür. Çocuk if-

razatın ve gışayı muhat ifrazının 
içindeki mikropları yutmasrndan 

cihuı hazıında da bozukluk hu

sule gelir, çocuklarda ev ıeli 

hazmı ve bilahare ihtiht yapma· 

dan ve çocuğun pehrizine dikkat 

edil111esinden gıdai bagırsak bo
z:.ıklukları yani ishaller başlar. 

ifrazatın bugazdan ciğ4!rlere 
sirayet etmesinden dolayı çoc~k· 
ta bron7itler g5rülür. B ı bronşit

ler idare edılenez•e zatürree 

mikrobtJnuıı te'lirile ( Punta) ta

bir edAlen zatürreeye de çevire
bilir. 

Çocuklarda brontit ve ishal 

g)rul nediği zamanlarda hazan 

asabi buhranlar ve ayni zamanda 

sıcakhkla beraber asabi havale 

nöbetleri de görülür. Bu zaman

da çocuğunu ihrnal etmeden dok

tora g:htermelidir. Diş çıkarına 
za nanında hazan diş kökünde 

mı yerle1tirmesini sonrada ti•liye 
konağa gelrnesini tenbih ettim \9 

z.,yrıeple beraber arabaya bindim. 
Yolda yüzba1ıının sözlerini dü· 

ıüııiiyordu n. Hakikaten vaziyetim 
tllbııı laı nağa brflamıftı . 

i•tanbuhıo kibar ale ·nlne men• 
aup olan şu yanımdaki kadınla 

bu g .. yrl tabii münasebatımız da
ha oekadar zaman böylece devam 
edebilirdi 

Her hc11de bir gün vaziyet na· 
zari dikkcıti celbedecekdi. Biz ne
kadar kendi inzi varnıza çek ilme
ğe ç.-lışırsc1k çahşalam etrafımız
da a 'i netleri belir Df'ğe başlayan 
ihtiras "e rekabet fırtınaları bizi 
muhakkak surdte yerimizden sö
küp ortaya atac.tk idi. 

Era iyisi yüzha,ırnın nasihatını 
dinleınek ve biran evvel buradan 
ayrılmak olacaktı. 

Lakin akıl ve muhakememln 
e nettiği bu yolu tutmama gön
lün; a,kın zebnu olan gene kal
bim bir dürlü razı olmıyordu. 
aklımla kalbi '11 arasındaki bu 

mücadele ta kona~ın kapısında 

arabanın durduğu ine kadar aür
dü. 

Doktor P'ahnttln sntnı 

ve etrafındaki etlerde Utiha pi 

g5ıülür. B ·.ıoları da ehemmiyeti 

nazar1 itibare alıp tedaviden ih
malkar da'lranmaınalıdır hazan 

çene kemiğinden derin iltlha 
olur. bu da çocutuo atıunın yü~ 

zünün fİşınesiJe kendini gösterir 
itk diş anında hazan ıalyedek 
mikroplar tükrük gudelerlne alra 
yet ederek çene aJtt ve çene ya 

nı gudelerini şişirir. lltiham ve 
büyük apseler yapar. a. gudel 

rin şiş-nesi hep çocuğun atı 
temizlijine dikkat edilmeme.in 

den olur. Bu gibi ihtilatlar 
meydaa verilmemek için yuka 
rmda arzettitirniz l''~I çocufu 
ağız teınizlitiol ihmal etmem 
ildi. 

Kurtarıcısına ka
vuşan Aydın 

(Ba,tarah lnel Hhlfede) 

gözlerinde heyecanın yaıları par 
lıyordu . 

Bir Öğret-nen yaramaz.tık edem 
küçük talebesine • 

- s~ni g5tftrınem, •ıradan Çt 

karırım. Dıyor; bu en büyüle ce 
zaya çarpılmaktan korkan mln 
mini yararnuın sessiz bir kuzuy 
döndüğünü görüyoruz. 

E"inde yeıneğini yemeden ııra 
sına katılmak için vaktinden ü 
saat evvel okuluna koşan gen 
Atatürk yuruları sokakları do . 
duruyordu. 

S.utlarla bekledik onu ..• 
Ve nihayet Aydı'l ve Aydınlı 

lar yedi yıl e'lvel kendilerinde 
ayrılan ulu kurt.ırıcılarını tekr 
g ·irdüler. 

Bı.ı görüş pek kHa oldu. 
Lakin her vakit olduğu gi 

rublarımızr yeni inkilap hami 
leri için büyük enerjiler verdi. 

Aydınlılar şi ındi Ulu Önderler 
nin p~k ya~unlaranda oluduğuıı 

ve onu yakında tekrar ve da 
uzun müddet girebılmek baht 
yarlığına ereceklerini bilmekte 
mütevdlit neşe içinde hayra 
gün yaşıyorlar ve yaşayacaklar. 

••• 
Bütün yol boyunca ben b 

kelime aöylemeaim. O da biiıi 
düğü köıeaande adetA uyudu. 

* •• 
Y Jzba111111n gıttltlnin fiçila 

rünü mektubum olup olmadıfı 
anlamak için her gön otele 
den Rebep; babamın bir mekt 
bunu gdirdir. 

Babam; yine aibbatim hakkı 
daki endiıelerinden bahsedir 
niçin daha betli blr tebiıiha 
almata teşebbüs etmaditlml 
ruyor ve yol masrafı olarak 
yine para g~nderdiğini yauyord 
Şu ya,ayış tarzım para saıf 

meme meydan vermediği iç 
daha ilk geJen paralarım bile 
sürül neınış olarak duruyordu. 

M!htubu Zeynebe uzattım. Se 
sizce okudu. Soor.ı yanında 
masan1n i.•zerine koyarak; 

- M.-cid, dedi. N~ yapacaktı 
- Sen söyle Zeynep. Dedi 

Ne yap.nam muraf.ktır ve Jiu 
dır. 

Derin, detin içini çe1cerekı 
- Macid, dedi. Oa-Junu beklfy 

bir anayı, bir babayı aevlndlam 
lazımdır. 

C O.Yamı yana> 
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Bilgük Önder dün Nazilli kombinasını açtı planlJr uçuşları 
(Baştaraf lnci ııahifede) 

BAS~A FABRiKASINDA 

Büyilk Şefi Nazilli ista,yonun
da karşılıyan ve saygı t~zahür
)erlle alkı,hyan halkın iki misli 

bir kalabalak basma fabrikasımn 
geniş meydanlığını dold•ırmakta 
ve istasyondan basına f .. brikasına 
kadar bütün yollar gittikçe ke
ıafet peyda eden insan kalabah
t• ile geçilmez bir bal :Jmı,tı. 

Ayni za nanda f.tbrikanm h,,. 
susi istasyonunda Büyük Şefi 
ltarfılamak için birçok heyetJer 
me•ki alınış bulunuyordu. Bunlar 
araıında Trakya umum müfettişi 
G.eneral Kazım Dirik, ıaylavlar, 

Sümer bank ve fabrika erkanı 

vardı. istasyondan müdiriyet bl
na11na kadar uzanan ve parke 

. dn~enmı, olan yolun iki tarafına 
halk intizamla ıırlanmışlardı. 

R'!f .. katlerindekl zevat ile be
raber ray otobüsil teşrif buyuran 
Atatürk burada da yüz binlerce 
alkıt tufanı arasında müdüriy!=t 
binasına kadar yürüyerek geldi
ler. 

ATA T0RKE T AH ~SSOR ı 
Biiyük Şefe tahaasiirünü yene

nılyen halkın alkışları davam 
ediyordu. En samimi ve en temiz 
h'8lerin candan bir ifadesi olan 
bu alkış tufanı. Atatürk mildü
rlyet binasının balkonuna çı

kmcaya kadar bütün hızile de
vam etti. 

En büyük k•ırtarıcılarını doya 
doya görmek fırsatını bulan heJ
kımız yıllardır hasretini bekledik
leri ve aziz varlığı en mukaddes 
bir tılmm gibi içlerine sindire 
ılndire ve rüyet kabilivetlerinin 

Bütün kudretile bir daha ve bir 
daha görrnek istiyorlardı. Bu 
bizin ve onların hakkıdır. Çok 
g5r.ne:neli •. biiyük önder gri el
bise giy nişlerdi, ayaklarında si
yah iskarpin vardı. 

Fabrika müdüriyet binHının 
şeref direkinde reisi cürnhur hay
ratı dalgalanıyordu Medhal kapı
sının yan tarafına konulan tarihi 
kıymeti haiz şu kitabe herkesin 
na.zari diklcatmı celbediyordu. 

( Atatürk, birinci endütrileşme 
plinma g5rc Sü ner bankın kur
cloğu ilk türk bas na fabrikasını 

•9b· 
9 birinci Teşrin 1937 

Halka batiJe iltifat buyurduk
tan ıonra lıtirahata çekilen bii
,..., kurtarıcı ref .tkatlerinde ismet 

lnn.ntı, başvekil vekiJi Celil Ba-
7ar, M.arctal fevzi Çakmak, pro

fes& Bayan Afet, vekiller heyeti 
olduıru halde hkrar balkona teş
rif buyurdular. 

Bu ıırada müdüriyet binasının 

lııarııs•na konulan kürsiden Na-
21111 Halkevi reisi a11ukat Sami 
Kutluğ fU nutku söyledi. 

En Büyük Türk 
Ve 

Yüce Önderimiz 
Cu'Dhuriyetin Nazilliye hediye 

ettiği basma fabikasının açılma 

tarenine yuce huzurlarile şeref 

•erdiklerinden dolayı Uıu Önde
rlıııbe N.azilli halkınm minnet ve 

tiikranlarını arzetmeme yüksek 

musaadderinid dilerim. 

Büyük Türkiye Cumhuriyeti 

laüku netinin daima büyük başbo

tuaıuıd.tn aldığı ilham ve direktaf· 

lerle yurdu ve ulusu hsr yönden ve 

hu bakımdan yükseltmek, refah 

ve saadete kavuşturmak 1ığrunda 

sarfettigi geceli günduzlü mesai

nin veri rnli ve f.eyiıli neticelerile 

aziz türk yurdu baştan başa be

zenmişdir. 

Şimdi şu dakikada açılma tö

reni yapılmakta olan kombinada 

o mesut başarılar silsilesine tac 

ulacak degilse bile, ek olabilecek 

ve muhitimize refah ve saadet 

getirecek yeni bir sanat abide

!Jididr. 
Bu itibarla bize böyle kıymet

li bir müessese armağan etmek 

lutfunda bulundukları için Büyük 

Şef Sayın Atatürke, ve onun de

ğerli mesai arkada1larına NuiUi 
halkı adma tekrar tekaar şük

ranlarımı arzederken bu günkü 

törene huzurlarile ziynet veren 

biltiln yurtd.ttlan mada te,ekkürü 

bir borc bilirim. Yaşasın Atatürk. 

Yaşaıın Türk milleti. 

B·mdan sonra Başvekalet vekili 
Celal Bayar şu söylevi verdiler: 

Büvük Reisi Cu nhurumuz, Sa
yın Bayanlar, Bay1arl 

H.ıkikatı istika 'lleti veren Ata
türk ün irşad ve lnönü hüküme
tınin tatbik ettiği birinci beş se
nelik endüstri planımızda yer 
alan Nazilli basma fabrikasının 

kurulmasını Sümer banla havale 
etflliştik .• 
B.mka Sovyet endü•trisile teşriki 
mesai ederek Sovyt>t teknisiyen
lerinin yardıını, bizim işçilerimi

zin himmet ve gayretlerile şimdi 
gÖrt>ceği rniz büyük eseri meyc!a
getırdi. Fabrilta makineluinin ve 
t~cnizatlnın ekserisi yakın dostu
muz sovyet R·Jsyadan alınmıştır. 

Fabrika sekiz ayda kurulmuş
tur . . Makine ve l>inalarıda dahil 
olduğu halde alta milyon liraya 
mal olmuştur 

Sü.ner bank fabrikaya 1.5 mil
yon lira mütedavil sermaye ver
miştir. 

Yılda Ege mmtakasından te
darik edilecek üç milyon liralık 
pamuk işleyecek, 28 bin iğ 800 
otomatik tezgihla çahşacak iki 
milyon dört yüz bin k.lo iplik 
bununla 20 milyon metre basma 
yapacak. 15 bin ton k3rnilr ya· 
kacak, her gün 2400 işçi çalı,a· 
uk bunlaıa ıenede bir milyon 
lira ücret verecektir. 
Anla,ıhyor ki fabrika muhitin 

iş hacmine senede bet milyon 
lirayı "'eçen hareket ve kazanç 
ililfe edecektir. 

Fabrika ayni zamanda el ve ev 
aanayii içinde iplik verecektir. 

Bu fabrikanın ilk Türk basma 
fabrikası gibi bir şerefi olduğu 

gibi bundan daha üstün ve emsa
linin erişemediği daha büyük bir 
mazhariyetede maliktir. Atatürk, 
büyük halaskar açılı' töreı ine 
yüksek huLurJarile şerefbahş et• 
mişlerdir. 

8.ty Celal Bayaran çok veciz 
olan bu güzel nutku sürekli al
kışlarla bittikten sonra fabrika 
izcileri Ulu On6erin önünde bir 
geçit remi yaptılar. Bütün amele 
fabrikanm yeni dokuduğu ku· 
maşlardae geyinmişlerdi. 

Bundan aonrc. Ulu Öııder refa
katlerinde lım.:t lnönü, Celil Ba-

• Baştarafı 2 nd Sayfada• 

plAnörden sonra mot~rlü tayya

reyi de ütrenerek bu gün milli 

müdafaa oızm en büyük ibtjyacı 

olan hava kadroaurıda şerefli 

vazifelerine hazırlanmış bulunu

yorlar. Yani Türk ırkının zeka 

ve kabiliyeti ile Türk hav kuru· 

munun Örğüsü birleşerek başka

ları için iki gençlik isteyen işler 

bizde cumhuriyet çocuklarının ka-

biliyet ve yurt severJikJerinde 
toplam yor. 

Bundan başba bir de ayrıca 

aylık ve on beş günlük notlar 

var. Tıpkı mektepte karneler gibi. 

MuaJli nler kendi gruplarındaki 
gençlerin on beı günlük çalışma

larını muntazam kaydediyorlar. 

Talim yerleri, p!inör sicil ou.na. 

rası, rule, ııçrayış, dü.z uçuş, vi

rajlı uçuş, çekilişler, akrobasi, 

ö,tretınenin notu her onbeş gün

de bir merkeze gönderiliyor. Bu

rada ikl kişinin birden yaptığı 

uçuşlarla, talebenin havacıhğa 

ait bütün diğer vazifeleri, istidadı 

ve bilgisi bulunmaktadır, Bu ka
d.ır euslı ve teknik olarak bazır-

Ja,.. mış olan vesikaları gören bir 

miitehassıs, talebeyi hiç tanımasa 
şu hükmü verebiliyor: Bu genç 

iyi bir pilot olabilecektir. 
lnönünde uçan planörlerin sa-

yısı kuşlardan fazladır. Zaten bu 
bir sır gibi görünen hava cerya· 
nında ancak kartallar uçabiiiyor. 
Kü~ük kuşların zayıf kanatları 

lnönü havasında dolaşmaya mü

sait de~il, Kamptan ayrılacağım 

gün sordum' 

" Şimdiye kadar kaç uçuı 
yaptınız? 

" - Muhtelif ·planörlerle 21ISO .• 
Ve ilave •tti:er: 

" - Planör sayısı, talebe sayısı 

ve geçen gün sayısına göre bu 

bir rekordur. İnöniindeki büyük 

çalaşmayı en güzel anlatan ,u 

rakama ne ilave edebiliriz? 

C. K. 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece nöbetçilik : istasyon 

caddesinde Mitat Levendin ecza
neıindedir. 

yar, Mereşal Fevzi Çakmak, pro

fesör Bayan Afet ve vekiıler he

yeti olduğu halde kombinaları 
gezdi ve ayni sevgi ve aaytı te· 

ıahürleri arasın.da fabrikadan ay

rılarak aydına müteveccihen ıa

yabatlerine devam buyurmuşlar
dır. 

Nazilli kombinasını açılma tö
reninde bulunan Büyük Şl!f 

Atatürk; Dün akşam saat 17.30 

da hususi trt"nluile Aydını tef· 

rif ve iki dakika tevakkuftan 

sonra çamhğa hareket etmişler. 
dir. 

istasyonda çok kalabalık bir 

halk kltlesile orta ve sanat okul

ları ve bütün Hk okullar talebesi 

tarafından sürekli alkışlar ve 

heyeunlı tezahürlerle karşılan
mı9Jar ve uğuarlanmıtlardır. 

Evlenme 
Sıbık M ızla m·Jhasebe müdürü 

B. Hüseyin Nıediın kızı Bayan 
Celile ile sular ideresi fen me
murularınden Necati Ceylanın 
evlenme törenleri clün gece Halk 
evi salonun<'a yapılmıştır. 

Yeni evlilere saadetler dileriz. 

--·~ Fıkra 

illi karılı koca 
Amerika Birleşik Devletleri 

büyiik jürisi, önümüzdeki haf· 
talarda bir genci sorguya çe· 
kecektir. Yirmi bir yaşında 
olan bu genç. bundan alta se
ne evvel, on üç yaşında bir 
kızla evlenmışb, Bu delikanlı, 
on beş gün evvel, on iki ya
şmda bir kızla daha evlen· 
miştir. 

Birden fazla kadınla evlen. 
menin yasak olduğu · Ameri· 
kada. bu suçu )etmiyormuı 
gibi, bir de evlenme yaşına 
erişmemiş bir kızla evl~nme
sinden dolayı tevkif olunan 
iki karılı kocaya soruluyor: 

- Ririnci karınız nerede? 
- Onu coktanberi gözden 

kaybettim. 
Henüz on doknzunda olan 

birinci kadın, bulunup onda• 
da soruluyor: 

- Kocanızdan ayrı mı ya· 
şıyorsunuz? 

- Kocamın sonu kötü ola· 
cağını çoktan tahmin etmit· 
tim. 

On iki yaşmd~l<i ikinci ka
dın ise kocasmdan ayrı düş
mesine müteessir olduğu için 
durmayıp ağlamaktadır. 

Zavallı izdivaç müessesesi! 

ilin 
Sultanhisar ihtiyar 
Heyetinden 

16 teşrinievvel tarihine tesadüf 
eden cumartesi günü Sultanhisar 
ilk okulu inşaatmın zemin ka
tı kirgir, tuğla, beton ve be
ton arme inşaatı tutarı olan 
693 lita 12 kuruş işçiiiği pa· 
zarhk suretiyle münakasaya 
çıkarılmıştır. Talip olanlar yu· 
karıda yazıla cuma günü saat 
on birde Sultanhisar ihtiyar 
heyeti salonuoda hazır bulun• 
maları ve beraberl~rinde de 
kati teminat tutarı olan 104.S7 
kuruşu da beraberlerinde ge• 
tirmeleri ilan olunur. 

(l:l4) 6 10 12 14 

......... Abone şeraiti ........ 1 
! i YıUığı her yer için 6 lira. 1 
i Altı aylığı 3 liradır. 1 
l idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Basımevi. i 
f gazeteye ait yazılar için l 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan-
: lar için idare müdürlüğüne 

f müracaat edilmelidir. 
: ................................................ . 

imtiyaz aahıbi ve Umumi Nc:fl"ıyat 
Müdilril • Etem Meadrea 

Baaıldığ'ı yer ı 

C. H. P. Basımevi 
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ilin 
usuliyle ve 2490 sayılı artırma 

eksiltme kanununun hükümle

rine tevfikan yapıh. 

Çine Belediye 
Reisliğinden 

Eksiltmeye konan iş 

4 - Talipler şartname ve 

keşifnameyi Çine belediyesin

den meccanen alabilirler. 

1 - Çine kasab. sı çarşı 

dahilinde yapılacak üç gözlü 

\te bi.r ~epolu umumi Haladır. 
· 2 - Umumi hala ve depo-

nun bedeli muhammeni (300) 

liradır. 

5 - Münakasa müddeti on 

beş gün olup 12 teşrin evvel 

1937 tarihinde hitam bulacak 
ve yevmi mezkiirde Çine be

lediyesi encümeni Huzurunda 

ihale•i icra kılınacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf (123) 29 5 10 
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~ OPERATÖR ttJ 

:
1
t Dr. Nuri Erkan ~l 

Aydın memleket hastanesi Hc&riciye mütehassun t+J . ~ 
t · · · Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun r•1 
t · M11ayenehane: Park · karşısında yeni yaptırdığı evinde i.+j 
•J her gün hastalarını sabah uat 7 - 81 öğleden sonra 3-6 ya ~t] 
•.J kadar kabul eder. [t] 
~4 Ac~le vakalar her zaman müracaat edilebilir. 130 [t] 

fi~-"'"' !'llil•'•~il'''lf~'"~lfı•""llP'''~(tf'•ltll"'~lf'"'~ ı••ıttıı•••i!P"''l(,1•••11"''"'llll''"'llll''''~l'""~ll"'IJlll"''~ll~!:!'lll""'llP'"'tı~J 
~~l~~.dllıı.~l~ı.:ıt:"ll!lı~db~:ı~ııı:!ıu~~l~lı~ıı:'ılll~~~~I~~~ 

ptııQlil'1''~111mi·lll;"1·lll!ll1;'1ı~•Qlaı,:ırımıııııı'1ııt:ııımıı ııı'ı14]111ıı,ı'1ı'1uı.~ 

~ · DOKTOR ~ 
- . ~ E Nuri Şemsi Güneren 3 
-=- i nta ni Hastahklar Mütehaaaı11 ~ 

~ 
Dahili intani hastalıkları laboratuvar muayenelerile ~ 

tethis ve tedavi eder ~ 
Muayenehanesi: = 

Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 

•tı1111üiıı1ı11ıı111ımıııt1ıılıılııiıılııiıııiııtıııtııı11ı1ııa1a!lil!iıılııiıılı• 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar ter zihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

............................................... ~······· • • • • • • • • • • • • • • • 

DOKTOR 

FAHREDDİN SÜGÜR 
Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahkl.- ... Mütahassısı 

Pariı Tıp Fakültesi Haıtanelerinden ihtisasla 

Muayenehane : Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
üzeriPde ber gün aabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : • ....................................................... 

1PtJılllJ!Cll!Vll·l~llQ!IPl'1J•llılJlfllltPJllil!!IUllll!llllllUlllQ1JlllJUlfl!llJIJl!lll'tll'111!1lllf tJı 

; FotoAbbasToğu 
g Fotoğraf cılık ve levazimab 
t' Alölyenıizden her marka taze filim fotoğraf ma
~ kinaları çok şık kornişl~r, albümler, rontkt:n filim· 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol· 
" mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
~ istiyenlere kolaylık göqterilir·. 
[. 140 Aydın hükumet bulvarı v:.kıflar idaresi altıncia 
B1ılllım!.llllııilııılı ·ıııllllıııı!ıııiıııılll!ıııılııılıııllllıı:ıllllıı.ılllJJiılıııılı~tnulıııııllllıııiııımlııııWiııı•ılı 

lt'1':"1i!lilQMJlllllll"nıJmilliJbıllllfl•lll!ll'111••fl'laMil'1J!i1U111!1 

~· Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

i: Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
=--~- Pari• M olatiroloji mek~ebinclen ve Jalailiye, çocuk 
~ ha.taneleri kliniklerinden me.ı;un 

~ b'Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eslt i postahane 
~ ınasanda kabul eder. (111) 

.ılıılıılııımlıı61l11ıııımlıııjıııılııımlııııl~ı~fl11l.6.61lıı,~ıım&ılıııtııılliıı~ı 

C. H. P. Basımevi 

.. 
" . 

iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 
köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
. " 
ı·' 

'' ' .. 
' ~ ' 

• • 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
' ' 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

... 

,.- ilanlarınızı ( A YD iN ) a veriniz. .. 
• 

Aydın ili Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarila 

vakalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir • 
Her Aydmlmm bu eserden bir tane edinmesiııi tavsiye ederi&. 

Fiab 250 kurUJtur. · ... 


