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Beş vekil İsmet İnönü Dün İstifa Etti 
-·-Üzerinde aık sık durulan içti-

bir meselemi& vardır 
NGfaıumu:ıun artması ve arttı
h.ıaaı.. 

Yeni K abinegi lktısat Vekili Celô.l Bayar Karda 
Kabinede Sağlık Bakanlığından başka hiç bir değişiklik yapılmam!fbr 
Ankara, 26 (A. A. ) - Malatya Sl1ul mlfteprlann ilimleride -~---._ ... ___ .;. __ &upnkü Turkiye topraklarının 

tlli91ijine göre haklkat&n az nü
• vardır. Banu çotaltmak ve 

l: al bil' niebete yikMltmek 
,...•dır. 

Bu menu etrafıacla bir çok 
~riyat yapılmıt bir çok flldrler, 

eler orta1a atalmıf, mlnakata 
!mitlerdir. 

ISu fikirleri ve çareleri saralar
~ belli bqlı t• üç muayyen 

üzerinde temerküz ettikleri
' ıörüriiz. 
l - Yurt d"anda kalmıt olan 

leri ana vata•• ıetirmek; 
>-aı muhaelr celbetmek aureti'e 
'lfuıu çotaltmak, 

2 Fazla dopran kadınlara 
-.~ti mUklfat vererek onları do
'•• tetvik etmek euretile do-

lllu ve binnetiee nlfuıu çotalt-
'-k. 

Çocukeuı ailelerden mu-
n bir verrı almak ıaretlle 

~. coc:Jllr .a..-bldt olmata icbar 
"-ek. 

8anlar tayanı tetkik ve takdir 
filaı, olmaklaberaber iti Athındaa 
t6tınek demektir. 

Halbuki bu içtimai menle çok 
"rindir ve barle meysuun yal

ı sathından bakıtlarla bal edll
~ıine imkia rolr.tar. 

8u meeele iaerincle kati ka· 
.. .,.lar verebilmek için iti içinden, 
~&künden ıarmek vetetldk etmek 
'tap ~eler. 

Muhacir celbi ile alfu1Umuıula 
hpalaeak çofaltma nihayet mu
•)'ye-:1 ve pek maladat Wr miktar-
"- kahr. 

Bu ıuretle alfu mulealnin 
'-ıliai cliflamekı biraz da taııma 
-.tile dettnaen çnirmek ilte-
-.,e benzer. 

Çicllri hariçten 1ur4a ptire
huecetimb ırkclat .de4ialn bu 
rln pnlum••• malataç olduta 
1-flyonlar rakamını bulabllm..t 
..._haldir. 

Belki blyik delikte klçlk bir 
te-clik kapH. 

Lakin itte bu kaclar. Ba çare 
• e bu muaszam lfla hal edebile
tetJne inaealamaz. 

Tlrk kaclaını fada çocuk do
twmata tet•ik için aakti mlki
fat Hrllmeli teklifi ilk balufta 
....... Tirk kadım••• çocuk 
deprmadıtı •• toeak dot•rmak
tan katbl• saaaıaı uyaadanr. 

Ba eeu; lzerinde en çok da-
""1••1• •t• Wr aaeY&a oldata 
~W. maal•ef ite ralaas atlaı•
tlaa .. k.Wıtaadaa ..U.adır. 

mebuıu ismet ln3nü Bu ayın 2S aıatı.da yasdmatbr. Adliye Sali- C. H. P. //glJnJı11r11l 
inci pnü Bat veklletteni istifa- haddın Varrı, Milli mldafaa Ne- B Jı 
sanı vermlttir. Relai cumhur Ata- cip Ali küçlka, Dabillye Abdil· lif an/ığından 
tlrk lzmlr mebuıu Celil Bayarı muttalip Ôt•, Hariciye Numan 281101937 pil Mat 13 de 
bafwekllete tayin ve kabineyi Menemenciotlu, Maliye Faik Bay· bqlıyarak gece gind6z iç 
tetldle memur etmittir aal, Maarif Nafı Atuf Kan1u, Na- bayram gilnii lfirecek olan 

Retti Cumhur Atatürk ayni fia Sırrı Day iktisat Ali Rlu radyo • b • d 
ıiinde arzolunan icra vekilleri Türel. Ziraat Riaa Arten ve Tah- •1 i::n: programı_ra -
he1etini tasdik buyurmutlard1r. ıin Cotlran yo 

1 
e anacaktır. 

Keyfiyet Biyük Millet Recliai re- - + Bu mlddet içinde Ayclm 
iılitlne YHılmıttar. lran harlclge nazırı Halkevi ealonuada mevcad 

Reisi Cumhur Atatürk vekilet- radyodan biltibı yurtdaflar i•-
ler ıiyaıi mlilteprhklar1na lntlbap Ankarada tifade edebilecep tibi Raci· 
edilen zatların tayinlerinide tuclik ·•~H~ yoau olan kah · la 
buyurmutlardır. HikOmet ve parti Ankara, 2S ( A. A. ) --. ye ve ıazıno -
tetktllbmısın blrletme1l dolaya- Reieicumbur Atatürk din lran rın da bayram flinl ve ıece-
eile Malltya mebueu lamet inanı hariciye nazarı ekeelana SamlJI leri raclyolarım Ankara iatu
Partl umumi relı vekillitlnden kabul ederek keadlaile aman mlcl· yonwaa ayar ederek bayrlm 
iıtifa etmit ve vazife Bat vekil det garilımltlr. Bu mllakatta Defrİyabm balkımaza yaymala-
Celel Bayara teYdi olunmattur. baricire weklli doktor Rlftl A· n rica olunur. 

Basla aaat 17 de içtima eden raeta basar buluamattur. ~ 
icra Yeklileri heyetine Reiıi Cum- Ankara, 24 (A. A.) - lran ba-
bur AtatGk riyaset bu1urmutlar- riciye nazın Ek..U..s Sami bu 
dır •• J•i he,.etla .....ı• ise- 1abah Ankaraya plmlt vı..Jnu-
~~·;;k ·~;t .. d~~am.

0

etO:itdr.- f~a M~hterem ;.ı;aflrimiz Riy~ 
yeldlleri heJeti •t•tada lılmleri Cumhur k61klae lflderek defteri 
yazdı znattan tetekkül etmi,tir. mauaıi imsaladıktan eonra bari-

Bat•ekil Celil Bayar Adliye clye vekilini ve Bat.ekllet vekili· 
Vekili Şikrl Saracotla Milli mii· ile BtlyOk millet mecliaini dJ•· 
dafaa V eldll Kbım Özalp Dahi· ret etmit ve bu ziyaretleri iade 
blllye Vekili Şlkrii Kaya, Hari- edilmlftir, 
clye Veklll Riıtü Araı Maliye Hariciye· vekil doktor Teriik 
Vekili Fuat Atralı Maarif VeldH RlttG Araı bu alqam Ektelln• 
Saffet Ankan Nafia Vekili Ali Sami .. reflne bir dyafet Yereli 
Cetiakaya lktiAt Vekili ve Zira· ve bu drfetl bir aa•are takip 
at Veklletl Vekili Şaklr K•bir etti. 
Sıhhiye .e lctimai Muayenet Ve· 
idil Ardın mebu111 doktor HulOli 
Altat Gimrlk ve inhisarlar Ve-
kW Rana Tulaaa. 

miklfat, hiçbir teıYik ve tertip 
beklemekeisin, bunu batta aklına 
bile retlrmekıldn bu dotunaa 
yazlf..aai tamamen Japmaktaclır. 

Cumhuriyet dewriade yapılan 
iki nlfua tabririade ılrllea az 
çok bir teuJltte onan clotum 
itinde lbmalklr olmadıtını lıpat 
eder. 

Yagoalav genel kur
may baılıanı Iata11-

b11lda 
l.tanbul 24 (A.A) Ya,oalav-

ya ıeael kurmay bqkaaı 
renral Nedlç ve maiyeti erklnı 
bu aabah lttaa'bala relmitlerdlr. 

Genral Nedlç airkeei l1ta1oaan
da askeri merulmle katılaamıt 
ve Cumhuriyet abld.ıne mera
aimle çelenk koJ11lUflar . 

Hallıe11l idare lıegeli 
Toplandı -
Netet Akkona nlaliliacle matat 
baftaJ.k toplaDbllDI raptı. 

••• 
S.leJiye,/• : 

Beledlg enciJmenl 
Belecbre eaelmenl din atleden 

eonra Belediye relai Nafıa Kara-
baclatın ri1uelnde mutat toplan
b11nı yapmtqar, 

. ··----Beletllge bir lıasap 
dllklıbıı açtı 

Melaıekette hiç 1oktaa bir et 
hahraıu çakanuk we ha 1Uretle 
et ftatleriae zam ettirmek için 
zarar ettiklerinden bahble koyun 
•• kusa etine beter kurut samla 
Wr aarh iatemekte idiler. 

Bu talebi tetkik eden belediye 
kopa eti için bafhkl aarh 
otuz bet •• kuu eti i~a de kark 
karqaa klfl olclataaa •e bu nar
bı te.,tde bir eebep olmadıt• 

• Devam1 S acl aa,tacla -

Yukarıda da yazdıfımıa rlbi 
Tlrk kadını bu iti bir mlk'lfat 
umarak detll; pek tabii bir it 
olarak tamamen ia1iyakl bir t•· 
kilde yapı1or. Bu dotum itinde 
ona blklm olan tuur detll, tevki 
tabllcllr. 

Şılı kadını 

itte bunun içindir ki çok ço· 
cuk clormauna ratmen çok çocuk 
aablbi olamıyor. 

Çlakl dofarmuını bilen .e 
beceren bu kadın maale1ef bak
muaaı, bifltmulnl H muhafaza 
etmealnl bllmiror. 

I• •tanbulda, taa•Dmlf bir ka
dın mabarrir var: Suad Der· 
YİI·· 
Bize, bazen olgun ve diri 

Hakikaten zarif 'olan bir 
kadın gl\DID kaç saatini gi
yinmeie hasreder?. 

Ba saale bir çok cevaplar 
alaufbr. Bu cevaplar içinde 
bir çok entereaaa olanlan 
vardır: 

Çlaldl ..- Tllk kdaahfıaaa 
Ml'lptial ... ...D klJl6 

Şimdiye kadar baaun lçn ken
clltl•• ea bult bir çare, bir rol 

• .,... .. tlacl .. ,,.. •• 

meyvalar gibi, cidden muaf· 
fak eserler veren ba bayan 
muharrir, son zamanlarda bir 
meraka dllttll.· latanbulda ka· 
pı kapı clolapyor ve latanba· 
lun en tak kadmmı arıyor. 

SorclaP .... , .. biri: 

- Giyinecek teJleri alm 
.... k, ubD almadan Mftl 
iatilaap etmek, renklerin ve 

( Devw S..- ......... ) 

........ k ......... lfi•W..-
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Manevra hatıralarından 
- .2 -

Kırmızı kor karnslf11nda, Hyın 
kor ıeaeral Kerameddin Koca 
•e arka ..... nnın IOfreındayım. 
General 

KWMll'a bakmayın, aeferi u
ker sofrasında mU.firJerimize da
ha fazla ikram etmek imkanı o
lamıyor. Diyerek alemlnyom sof
ra takımını itaret ediyor. 

mektepten çıktıktan sonra ba
yatta feyiz va ilham kaynatım 
olan asker ocağına alt hatarala· 
ırınu canlandıran bu davetten duy
dUjam fikran hislerimi ırenerale 
anlabyorum, yanm saat uzayan 
yemekteki konatmaJar o gün 
Gumenelte relen mavi taraf mo
tarlG birlikleri üzerinde toplanı
yor, yemekten sonra bizim sreneral 
le manevra üzerinde konuımala
nmız arHında kahvelerimizi içi
yorken bir ses rürl6yor : 

Tayyare ıreliyor ... 

Ne bir telit ne bir hareket, ne 
bir emir... Bir dakika ıeçmeden 
emir neferleri bütün ıtıldarı ıön
dürmflt bulunuyorlar .. . Fakat bu 
ıMJnen •tıklar bir düğme çevrile-

r ek yanan IÖnen elektrik Jlmbalan 
defll,yakmuı kadar ı8ndlrmeıi de 
güç olan lüb limbalarıdır. Fııdb 
ile generale soruyorum : 

- Tayyarelerin ıelecetinden 
kararsrih haberdardır galiba ... 

- Ne münuiyet diyor .. . Eter 
her olaeatı haber verirsek manev
ranın hikmeti nedir? Sizi temin 
ederim, fU anda karargihın veya 
karmaSJ kanetlenn toplanb yeri 
olon AJdının bir bava hGeumuna 
yoibar. Yalnıs, asker Syle terbi
ye edllmlı a,.ı. yetiftirilmlttir ki 
o her an haTaadan topratın fts
tünden; hatti altından gelecek 
taarruza hazırdır. 

BuwGa ukerHk çok dettı•lt
tir • her er en mütkU anda hiçbb 
emir •e kanaanda beklemeden 
•evki ve nzlytin icabına göre 
karar verir ve harekete teçer .. 
Hem kendini korur ve hem de 
batlı oldutu birlitln •limetiai 
korayaeak tedbhler al1r. 
Çadırün çtlayeraa... Zeytin 

•taçlan alı.na liaen kurm.,lar 

motöriin ıeaine teveccüh etmiıJer, 
lrranhk ufuklan tetkik ediyorlar, 
Bu 11rada t&J'yareden bir tenVlr 
paratutu atallyor, Kızılcaköy hi
zalanada atılan bu ıtık ortalıtı 
nur gibi aydınlabyor, kor kurmay 
bafkanı sCSylüyor. 

Komutanım Aydını bulama
dı, .. , Alay. görülmedi, indirme bi
diaesiz geçecek ... 

Filhakika tayyare aydını bula· 
mamıt ve görememittir. 

Karahgihtan ayrılıyorum, ge· 
neral. 

- Gazeteci arkadaş diyor, oto
mobiJin limbalarını yaktırma .. . 
Şoförler de hava hücumlarında 
ışıksız çalıtmata alıtıınlar. 

Yanı başımda bizim emektar 
tof8r sarı zeybetln sesi gürlü
yor. 

- Merak etme p&fam, ben 
tayyare alayında askerlllr yaptım 

diyor. 

Filhakika otomobil, beni ışık 

yakmadan parti binasına ulattı-

rıyor. Traçadan tebrin •tık sön
dürme ve tayyarenin seyrini tet
kik ve tarauut eden hakem ge-

neral Sabri, Aydının ıtık a8ndilr

me itini hiç kuıursuı batardıtı

nı takdirle lıbaya söylüyor. 

Generale intibalarını soruyo
rum, itte aldığlm cevap. 

Vuaiti tam olan en medeni ve 
ileri sayılan milletlerde de bu tec
riibeler bu kadar muvaff akiyetle 
bata .. .ıa blllr diyor ve llAve edi-

• • • ! - - ••-• - - -- A. .. _ 
dın çor iyi çalıtmıı .. 

Öyledir, fakat müsavi tartlar 

arasında tükiye, Türkan azim, se

bat ve yflkaek dialplline ulatacak 

millet yoktur. ÇünkO, türk asker 
dotar, betikten nıezara kadar 

ask~r yatar, asker lSIGr. 

Yalnız bqında onu anlayanlar 
olmak li:ıum .. 

lnanGnü yapan, Saka..,ayı ya

ıatan. Dumlupınar1 yartan Meh

med, asırlardır hifi!clltl ona, en 

blJtflae, kendi varbtlndaa ya-

Baht İşi 
Ro111Gn 

Oada •ofuldara detil ; tabiata 
bile mltehakldm bakan bir hat
met •ardı. 

- Reeep; binaene arabay, bak 
yorulmuıaua . 

Yorulmadım betim, çoktan
dır bayle kırda gezmeditlm için 
bamlamlf olacatım. 

- Peki aen bilinin ReceJ. .. . 
lll'azın methur ve daima karlı 

Haçat tepesini aolumuzia bıraka-

rak derbentten 11.fbfımız ıaman 
ırlaeı arbk iyice yükselmittl. 

Buralarda her taraf karla Brt&-
11 idi. Rilzrir deha tlddetli esi
yor. Bazan aatnaklar yapıyor. 

Bundan aonra yolumu• hep iniı. 

Manu .. a hep aynı filzellijini 
mulıafau ediyor. 

Yolan kenannda koca bir çam 
kiitiljlnln oyul•aaından vOeude 

Yazan: V. H. 
ıettrllmlt muuzam yalaklara 
yine çam poyaralardan akan kay. 
nak ıulanna raıtlıyoruz. 

Yol bir tarafı yamaç Ye diter 
tarafı uçurum olan vadilerin için
de bükGl6yor, bursru srf bi d6nü
yor ve aıatı dotru iniyor. 

Hepimiz manzaranın gilzelllti
ne kapılmıt susuyoruz. 

Bazan •atımız da veya solu
muzda yamaçlann birinde Gç bet 
evllk köyler g8rüyoruz. 
Bacalarından ylkaeleo mavi 

dumanı bile berrak olan bu kay. 
ler nekaclar bakıın11z. Ev denilen 
ve içinde arslanlar barınan bu 
teyler birer kGtGk yıtınındaa 
ibaret. 

Ankara ve Çanıın boz kırla-· 
rında çamur yıf1nı olan bu Jıa,.. 
ler; banda .. birer llltlk J'ıfını 
•e bepalnede günet •tıldarıaı an. 

Nü/us işi üzerinde düşünceler 
(Ba,tarafı inci .. hilede) 

fÖsteren olmamıfbr. O nasıl in
siyaki ve ıaunazea dofaruyor
sa; çocujunu yine öylece tabiatın 
ve tesadüfün lütfuna terk ve tev
di ediyor. 

Etr çocuk tablatin tiddetlerine 
mukavemet edebilecek kadar kuv
vetli veyahut teaadiifiln IGtufları
na mazhar olacak kadar bahtlı 

'9e yaşayabiliyor . 

Fakat bunlardan mahrum olan
lar; - ki ekseriyeti teşkil ettikleri 
muhakkaktır - daha süt kuzusn 
iken auıp gidiyorlar. 

Geçenlerde bu mevıu üzerinde 

kendisil~ hasbihal ettitim bir 

doktor arkadat yana yakıla anla
tıyordu: 

(- On yedi milyonluk Türkiye 

nüfusnun afatı yukarı üç milyo

nunu çocuklar tetkil etmektedir, 
· Bizde doğum gayet normaldir. 

Lakin ölilm nisbeti pek fazladır. 
Çocuk Blümü meselesi bizde ih
mal edilmiş ve üzerinde ciddi bir 
ihtai tetkik yapılmamıttır. 

Çok çocuk doturmak detil; 

haddi zatında çok olarak dotan
ları korumamız, ölümden kurtar
mamız lizımdır. 

Batka milletler; nüfua mesele
sini daima bu cepheden görmüş
ler, daima bu cepheden tutmuflar 
ve daima muvaffak olmuşlardır. 

Bunun için çocuk hastaneleri, 
çocuk kretleri, çocuk bakımı 
dersleri kuruyorlar, yapıy:orlar ve 
veriyorlar. 

Bu ı, etrafında munzam te•-
••• A. .. • .. • 

Halbuki Türkiyemizde bu ıün 
maalesef üç yataklı. bir çocuk 
haatanemiz bile yoktur . 

Ne vakıt hüküme ve aatbk ba
kanlığı bu iti liyık oldutu ehem
miyetle sraz CSailne alır ve inee· 

rattıtı baıbotuna kavuıunca ben
litlnl, tarihten CSncekl ve sonraki 
etsiz varlıtını dünyaya tekrar 
g8aterdi .. röateriyo. 

o. Becerik 
Not: DünkO yazımızda sreçen 

Senn lcellmeal Sedan olaealıbr. 
Tulbih acler azGr dllerb. 

cak birer klçilk deHkten nrl7or. 
Haywanlann yolun meyline uya

rak PJTI ihtiyari bir ıGrade 16· 
rGkledllderl anbamıır rlttlkçe al
çallyor. 

Arabaet 8tle yemeftai Bet de· 
tirmenlerde yiyeeetlmisi .a,.lecli. 

Bu Bet defirmenler adını es
kiden de duymuttam. 

Bu ilim bana ana oeatıaın pek 
yakında oldu&unu anlabyordu. 

Utanmasam ve hayvanlara aeı
muam arabacıya biraz daha bızh 
ıritmesl için rica edeeejim. 

Lakin dart gündflr y6zlerce ki
lometrelik yolda bizi ıürOkleyen 
hayvanlara acıyorum. 

Ne oluru olıun ; bir aaat evvel 
veya ıonra artık evime kavuf
muş olacatımı dütünüyordum. 

Ôgle yemetini nasıl yidim biJ
nliyorum. 
Yakınlqan aziz hedef ; kalbim

de ne mGtbiı bir heyeean uyan
d.ırmııtı. 

Sot•ta ratm• n arabadan inme
mlıttm. Hay.,.nlann baflanna ta
kılan torbalanadald yemlerini 
kemali alkinetle n ajır afır 

liyerek icabeden tetkilit; kura 
o vakıt Türkiyede nüfus işi kell 
di kendine balledilmi' olur: 

Muhterem dokturun yukarif 
bulisaten naklettiğim s<izleriad 
JiaTdlrat bütün çıplaklığıyla göf1J 
lüyor . 

Köylerimizi, nabiyelerimizi " 
küçük kubalarımızı gezelim. 

Büyük ve küçük tehirlerimiı' 
mutavauıt halk tabakaamın nıd' 
bitine yirelim. 

Orada göreceğimiz şey budur 
Çok çocuk doturmuş ve boıı 

rağmen az evlid sahibi analar. 

Oralarda evlad acısı tatmamıt 
aileler pek ender olarak ııörulif 

Binaenaleyh · çok çocuklu ebe• 
veyne mükifaftan evvel; bu ço~ 
çocukları ölümün pençeaind 
kurtaracak tetkilitın çaresini del• 

tünmemiz lizımdır. 

Çocuksuz ailelerden vergi al• 

bahsine gelince; bu hiç semece 

vermiyecek ve binaenaleyh üıı~· 

rinde durulmata biç de;eri ol• 
mıyan bir çare, bir fikirdir . 

Çünkü: yine maalesef diyee~· 

tim çocuk yapftıaktan kaçan ıca· 
dınlar ve aileler; hemen umum r 

yetle vakb halı yerinde olan .,e 
daha ziyade kendi rahatını düıcl· 
nen ailelerdir. 

Onlarca vatan vazifeleri far't 
kifaye kabilindendir. EkseriyetiO 
yapmaslle kendilerinden' sakıf • olur. 

Bu gibilerden alınacak ver,; 

onları müteessir etmu. coculc d 
ğurmaktan kaçan ve ,Ükredeli.ı 
ki camianın akalliyetlni tetkil 

edenlerin bir kısmı bu itten rt· 
hatlannın bozulmaması, zevkleri' 
nin geri kalmaması ve teaadple · 
rine halel gelmemeaf için kaçıaır· 
lar. 

Bir kısmı da atali kudretler• 
meydana get:irecelderi çoeulrlar• 

yetittlrmete mlaaid olmadıtı lçf o 
isteklerine ratmen çekinirler ki 
bu da &serinde duralmas1 li11aa 
relen iki ncl ciddi bir mevzudur 

Çatal oflu 

kffmelerlnl bırç11alaf&nk, si a ir
lenerek ••J'redfforum. 

Nllıayet realt Mr nefea aldı• = 
Arabacı J'•• torMı .. nı çıkar

dı, topladı. O turdutu ye..hı alfı• 
na yerleftlrdi. 

Bir taraftancfa Recep ,..,_. 
Hpetlal, difer açdan effalan top 
ladı. 

- Haydı Allah ısmarladık haa~ 
cı dayı ... 
Hancıya bol bir bahtıt verdim. 

bu ; ldete fidyei necat gibi 
bir ıeydl. 

Atlar seri bir hamle ile bid si
rükledUer. 

Aarbk kih lnltli, kah yokutlu 
ve bazaa da diz bir yol latande 
koı,._. . 
Yavaş, pwq tanıdıtım yerleri 

w&met Mtbroram. 
- Oll... nekadar heycanbJlm 

Allabım ? 
Babamı ..,,_cetim, anamın •

cak rltaGne baflm• dayayacatna. 
onun 90lr alttık oldatwm aıealt 
clenta .... W..deeeflm. 

Kaçak ~t doya .,. ,,. ..... 
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DALDAN DALA: 

1'i ki yenilmişler 
DID bit6a si• IMr 1erde, her 

klfede ve her Aydınlınuı atzın

dan bunu dlnl*6m. Paur ,anı 
Nazilli Mendrea spotla niaç yap· 
1Dak için NuilUye rlden Aydın 
•por kaftlulnin otobid tata tu

talmuf, aporcalara hakaret edil
mit, 16Yllmtlfler, nyılmıılar. 

içimden; 
Allah, Allahl dedim. Acaba 

Aychalılar Naıdllileri pekmi fana 

yeadller?. 
MllH kime maçlaranda lzmirin 

bitmem huri taln ... ını yeaea Ga
Jatuarayblann da batına b6yle 
tqluma UtH...a pldlft için b6rltr 
dlfhmelde ..... da. uklı idim. 

lhter alda•ırorm•ıum lt bu
ra4a ......... alahae olmuf. 

Yenilen Aydın apor, tat• yi1e• 
de yine Aydıa spor imlt .. 

Banu dayana kendi kendime: 

iyi ld yeall•İfl· dedim. 
Öyleya; fatbolcla puan da ıa

lbiyet herine çok mleulr oldu

oldapau -6ylerler. 
Ya kir talUn kırk yılda bir de

facık Aydndalara tllecefi tata
•eneydl ele Ayclıalılar yenUeeek
lerhae rafdplerlnl yeueydll•. 

Mahakkak Çoealdarl dipdiri 
ptlren otobla telin bir kaç ce

naae fdireeekti demek .. 
.. _....,_.,.rllk n bu ne 

........ ~? 
$atta• dotneu ... 

Japonlar geri 
~lllllgol'lar 
... ,..., 24 ( A.A. ) Çin 

...... ajuaa ; Çin n•ntlerlaln 
ıitNetll n mltemUI taundan ••it ................. ._,. 
kinldatını •• Pekbl ·Ruba ie
mlr yola ... ,. .. ywlettirlbait 
olaa Japon kuvwetlerlala rleat .. -. ............ .......... 

................... 
......... ..u9' kuaplana IMa 
......... ...... a.ltt'. 
.. _ .._..e .._,.., koyu• 

1 il ..... ... ............ ,. 

... ,. ...... et lhtlyaeuu te.U. 
.. ,_. ..... we P"flÜ Wr 

U..p ...... &flDlfbr. 

........ ltlbuea beledi7eain ..,_eti S5 .... 

ilan 
... , ...... MYalblade bat, bah

tarla, aeytlalds •• dlkkln •• 
alıp abuk ....,........ AJ· 

11.-10•• Bhekll Halil 
•.talı•e mlraallt etmel..t ba

eafaatletl ............ olft
llla ...... m. 

A._ A,ıılta ..... it W.-. ...... ~ ... _. 

AYDIN 

Spor Sahifesi ıı 

Aydınspor - Mendresspor maçı 
çok çirkin hadiselere sebep oldu 

Genel merkezde 
sahalar inşaat 
bBroau llurı.ldu 

BcUge birinci•i aıfatiyle Manl
aada diter balteler birinelleriyle 
karıalqaeak olan Nazilli Mendres 
spor klibi ile etzeniz mahiye-
tinde ve her bansl bir lddla4an 
uuk bir maç yapmak üzere pazar 
ıünü Aydıaspor birinci takımı 

bir otob6ale Nu.illiye gitti. 
Takımlar saat lS.30 da •abada 

ta tekilde sıralandılar. 
Aydın: Fikret • Zllmi, Raırıp • 

Muammer, Hasan, H6an6- Turrut, 
O.maa, Sua.ur, Ol•i, lamall. 

Nadili Mendreı spor: Muammer 
- Haaal, Cihad • Alleddin, Macid, 
Ziya • Ali, ŞHki, K6zam, Sami, 
Daman. 

Görülüyorki Nanilli Menchea; 
aporunda En iyi elemanlanndan 
içini kadroauna lllve ederek en 
ku~tli fekUle çıkbtı halde Ay· 
dıupor, bUAlda Mı kaç daha ku•· 
fttll elemanuun ,.r1.. • ... -
yiflerlai almak aaretlle en za1ıf 
kad...U•abada yer a1a,_. 

11a1s.-. sa ... ,_.. 1taıac11. 
Mattan e .. el; Ölen Fahri Tu

aanın habrul için bir dakika da-
ruld• ve maç Aydınhlaran vu
ruılle bqladı. 

Birinci dewrede Nasllllnia 1111-......._.D honk Hayıf oW ... 
ve Fakat hGeum hattanın çok rfl· 
sel anlattltfam r&lyoruz. 

Buna mukabil A1dın mOdafauı 
kan•etli, laicam hattı çok ...... 

bir OJUn çıkanJOI'. 
Aychn tarahadaa yapdaa akıa· 

lar hep tahai oldatu için aemere 
venal7or. NulUl lalcam hatbaın 
telnllr " patlı oyunada Aydının 
kunetll ......... U1'f181Dcla ln
ralayor. 

8a denede Aychn ••terfon 
S.apr mldaff Hla•l•I• bir tek
m..U. aol ı5dalD latladn F•· ...... 
Şılı lıadınl 

..... fbelaalalf ... ) 

blçlmlerm 11er1ac1e IDlll•lr•p 
ve •lbakerel•de habnamak, 
teniye nrmek, tarif etmü, 
proya eslll=ek, ..,u,. Mt· 
mek, .,aldrahlyı balmalr, ma· 
........... filla falu tam 
d&t aat lbamchr. 

Ulmtalô mWrrir, ı. ce
Yap 8zerine 10ruyor: 

- ( TNdt, tik ka.. uat 
dobzdan enel k•llr••U, 
kanlb, ljle yemeji, •kp• 
yemefl, bir llri dyaretiD ka
WI ft iacldi ıamıal•n ela 
l.a cllrt IUte ilave edilir• 
netice ne çıkar. Şa çıkar: 

Şlk ..... elemek, acleee 
,ı,.. ifell, llJiaea ve ıez 
kac1m demektit .. ) 

Bu de na .. edi;roram: 
Al .. lua+=rafa~ 

Oyunun bayle neticesiz den· 
mı halkı ve Nazilli oyuncularını 
ainlrleadirmete bqlamıt olacak 
ki etraftan, 841.-me ve hakaret 
sesleri hem de en müstehcen cin
sinden olmak üzere yBkaelmete 
baıladı 

Nihayet devre O O berabere 
bitti. 

ikinci dewrede bu 01una Nuilli 
oyuneularıda NadlliU aeylrellerde 
çok sinirli olarak bqladılar 

Seyircilerde batladı diyoruz. 
Çiakü ikinci dene de oyuau 
yalnız Na&illlnla on bir oyuneuıu 
detil, hemen hemen Mitin seyir
ciler beraber oynadılar. On betin· 
et dakikada Aydan kalealne pmll 
Karadumandaa glzel bir paı alan 
Şewkı ilk •oll atb. 

Biraz sonra Na&illi aJe7blae bir 
peaaltı ceaua •erildi. Baaa Zihni 
çekti. Kaleci m&ıkOlatla kornere 
atarak kurtardı. 

Biraz aonra Şevkinin alrmelne 
old... bir topa a1ataa4aa Wna 
fuJa açmuıadan latifede ederek 
kapmalı 1at11e• .. ___ ... 

retti· $e•lıd •ealal aptellemedl 
llaammerla dla Ş..ldaln ~-· 
çarptı. Şe•ki çıkb yerine Kadri 
tirdi. Lakin oyan; oyan olmak
tan çıktı bir icar diviti benzedi. 
H.bmla ofaa114 karanaa -~ 
for Kazım itiraz etti. Seyirciler 
....,. lalcum ettll•. Aydın ta
kım aahayı terkettl. Bla rica •e 
ienrla tekrar sahaya ptlrUdUer. 
Ulda etraftan yatu tata• n 
hakaret yatmuru al'Ulada baaa· 
lan A7dıa .-tleri ubk o,.aa 
lnrakmıtJardı • 

Niha1et maç 2-0 Aydının mat
l6blyetlle bitti. 

Matlaa ...... A,.alalantlJba• 
eeklerl Halkm blnuaaa we ora· 
du .. A,._ tlt•••• olaa 
otolııllla n•atlu •ue•etUe ben• tat,..,. ..... tatat ... da 
Wr oWa . 
~ caalan ... ,., ... . 

.. lal~ .. lluakett. ..... . 
fl..,...nrllk ........ ,...... •• 
kadar kaMll telif olclata•• arbk 
talulre ... ..,..... 

Bu tat, .............. lo-....... , .............. . 
v .......... .,.nıu;.a., 

laareket .... otoMla W.el defa 

Memleketi •abalama itini 
ehemmiyetle elde tutan T. s. 
K. Genel merkezi yurdun iter 

tarahnda yapılmakta ve ya
pdacak olan ıpor uhalanaın 
mahallerinin. hakiki ibtiyaçla
nna ve lum.i prtlanna göre 
ve orada tatbik edilecek •por 
ıubelerinin teknik icaplarına 

unu nmflarda İDfUIDI te
min ve bu itlerle dotrudan 
dofruya ve ..W.iytle meııuf 
olmak here merkezde bir 

uha İDfUt bOroau kurmuttur. 
Banclan b&Jle yaplacak her 
spor aalutımm proje ve plla
laiua Mro hazırlayacak, ya· 
hat m•hallerince huırlanmlf 
olanlannı tetkik ve tasdik 
edecektir. Bu baronun tudi· 
kinden ~eçmeyea plbların 
tatbikiae mlluade eclilmemeıi 
karar••P"...-. Genel merkez 
••tali••• IDburlıtma ealô 
atletlerden mimar Şiwi ş.. 
bin kiray •t•nmllbr. 

ilin 
Belediye nielltintlea : 
1 Belediye •eelbl 1 ilk tqria 

'57 ,....... .... ••t 2t .. 
belediye clalntlade normal top
laaatmaı ra,.e4br. 

2 - A-..6. arnea davet
nameleri tladertlmt olaa sarı• 
l7elerla tefrlfleri rioa olaaur. 

S - lctıaa l'ftlla-..1 ..... ,. 
J•almtır, 

a._ ••• 
a. Zallıb •bdE olnauütan soa-

ra RlpM Ohmu .... . 
it. ..... e••·· ...... ~i-.... 
c. 1111111,.. ........... . 
ç. Bltp .. •••a•ai .... , • ............. 
.. Yı ........... . 
....... kab ... p ......... ... .......... 
S· FuallüMU1atlialaalaaW. . 

ayal tlddetle tat lalcaaaaa ma· No"~ I:!' ___ __ 
raa kaldt. 'U'Çl.'iA &:A::Zilllı 

-Ani eMf edUeeek laal tadw . 
NuUWerla 1Mr IJtOr te ... adaa 8a pce nlllMltfiBk Gui 

sonra bu flbl tafluabldar yapblr- Balvarmcla Halit Tıtb otlu 
ları .. ••••• Mr takıma .,.. ecunesiltdeclir. 
~ NYlillNlkJerf Mr kute ______ ....,,.-.,_ ___ _ 

bllla A.._ e ln&ibat amirlik· f! Mode teniti .. -! 
lerlace , Ne _.atla, albtı W 1• için 6 Hra. i 
nede ~ olan lla ka· Alta •Jlatı J llnclar. i 
dar tecarid laJeyecek Wr tek .,.. ,_.. Aytll.._ C. H. f 
sabite memaraau balaamam.. P. 8 ni. i 
•e lalç bir ...... wwnaı. .La- •••hı• • ,. , iti• i ...... °'••••ti JUi ..................... 1 

1ar lçla lclan _....iti•• i 
Yine çok .. ,... aeftlr ldı ....... t ........... 

Ayina bdallilaı dnet _... Na. .......................... , .... ~ ........... , ..... ı..t ................. _ ..... ... . ............ . 
ylnl ..... " 7ÜM ....... 1 
'9kll411er. 

•.. , ... ,.: 
c. B. ........ . 
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~""lllllPl,.~t, •• l."''.''•19'Jl ... 1 • .._ ı 
~ DOKTOR BAKTERiYOLOG ~ 
~ ~ . 

t Nuri Şemsi Güneren t 
~ ~ 
= İntani Hastalıklar Mütehassısı ~ 
~ = 
t Dalaili İntani hastalıkları laburatuvar muayenelerile J 
~ teşhis ve tedavi eder ~ 
~ = 
=.. Muayenehanesi: ~ 
~ -
~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarmı kabul eder J 
~1~11ıüıı lıııW!ı1ılıı!Wıııı!lllııı.ıt ıı.lllıııı!lllııııılııl11ı!ıılııııllııırliıılllllııııl1Uııııdllıulııııllıı11ılıı!JQlıulllllıttıll 

pt""1l'I~. 1~181Jftli11' ,, l !f.: 1111, il,, lfıiil,.11,11'1"1 f'1lltl'1 
~ Bırıncı smıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 
~ ~ 
~ Dr. HASAN TAHSİN SOYLU J 
~ -~ Paria Malatfro_loji mektebinden ve dahiliye, cocuk ~ 
= lıaata11eleri kliniklerinden mezun . ~ 
~ H - h ~ ~ ergun aatalarını Orta mektep caddesi Eski postahane -:= 
~ bin"aında kabul eder. (111) ~ 

lra.ıı ılllııuıillır.ıJllınıiııl!Uiıı! lllliıııtliiıtılntlıılıı'111ılll!ıı ı.!llııııılllııulıııllllııııW!ıı ııllıııı!tııltıılıılliıı. 
C. H. P. Basımevi 

İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. · 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
.- lıanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
tık zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

"'aka(arılll reaimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir uerdir. 
Her Aydlllhnm bu uerden bir tane edinmuini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kunıttur. 

,..,-_.,,_;ıtı~"llll"·lfl'.;llll~lfJ·"lfll'·••ııfl'.:ıı~~IJJl'·tqll;llll.:e:,llll::.111~ .. UJ·"Qıl"·jjt~IJ~w;,ıuı;•ıı~ı~ 
..-idlıi,iiıfllı .. nlllii..ıl~iıllıkddllıitıtllıo.11dllliııtl~ .... 11lli .. idllh:iıa.iilali::itllı1.0illlıı;.;.ıı11.dtftı ... ıınlliitııtıı .. 111ıı.;;.u1~ .. .ılltıiiiıllb\.lj 

~ OPERATÖR ~ı 
r.1 ON.Ek r. r.~ r. un r an r. 
f•1 Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı r•] M M f•l Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun ft] 
{•] Muayenehane: Park karfJSında yeni yaptırdığı evinde [•] 
[t] her gün hastalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya ~·} 
[•j kadar kabul eder. r•J 
[+~ Acele vakalar her zaman müracaat edilebilir. 13-0 Kt~ 

~ i\.ıv"•ıu1•"•1111•~1P•!'llıt•"~nr.ı:.!11111"•1t1!!"'111~'''ql1"'11U••"•ııııı•ıı1111 ..,ı~:!'llfll!!lll•"''"''"'~··qııı•"11•ıı•"•ı1 11••••ıı '"''fll'''''" '"'il~~ l!:iıııı~ılkı~lb~ıl1~~1~.ıllı~llh~fll~IUl~nıı~llı~~.ııı~ırllı:.:iuı:aı~ı11ı:"ııllk~lb~İh~lhı~ll~-1ı:-ıııı~d~ 

Aydın vakıflar idaresinden: 
Merkez ve mülhakatta vakıf bilumum zeytin ağaçları öze

rinde mevcut zeytin mahsulü satılmak üzere artırmaya çıka

rılmışbr. Çine çayından Koçarbya (Koçarlı dahil) kadar olan 
mahaldekiler 111111937 perşembe 

Koçarlıdan sarı çaya kadar mahaldekiler 121111937 cuma 
Aydm merkez nahiyesi 151111937 pazartesi Balatçıktan Ömeır 

beyliye kadar 16111 937 sah Karapınar nahiyesi 17111/937 
çarşamba Köşk ve Karahayıt nahiyeleri 181111937 perşembe 
saat 9 da Aydan vakıflar idaresinde. 

Söke kazasmdakiler 101111937 çarşamba Sökede 
Çine kazasında kiler 111111937 perşembe Çinede 
Bozdoğan kazasındakiler 161111937 sah Bozdoğanda 
Nazillinin Sultanhisar nahiyesindekiler 151111937 pazartesi 

Atça nabiyesiodekiler 171111937 çarşamba Nazilli merkez ve 
Kuyucak nahiyeleri 131111937 cumartesi günleri sa~t 9 Nazilli 
vakıflar idaresinde Karacasu kazasındakiler 231111937 pazar
tesi günü saat 9da Karacasuda satış ve ihaleleri yapılacaktır. 
İhale bedelleri peşin alınacaktır. Teminat ıı.0 20dir. Daba fazla 
izahat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenler her gün vakıflar 
idaresine müracaat edebilirler. 22 26 30 (158) 

~ıı;ııqıo•"•IJ'l''''f1f11wııuı•''''llW''rrt•'''llUl'''lnı•"•ıtııııt11ıuı"''lffl'''tlluı 1 rttırs•'ı,111Pı11111ı"ı11Jtıııeı111J•"•ııtt•''flffl'•'~Jııt•ı1mrı!ll1•"•1U4•'"fŞ 
·~ ............. • ı• ı•"ı• ı• ı• • ı•ı11ı~ ... • ••• l\J?Ulı"11lllı•iıJllı,.1Jllı1.ıll~~dllbtodıDıhdtllıluıtlllıwlllllıuı~lııuılllıt.ıid lbolll lıwıll lruııl lhdll !ıwllhk.ıtl hul luHRIWtlbıiiidlııi'iilllıh,d~ 

lı] Taze ve ucuz ilaçları ., 
f!i Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları [t] 
[•] Y almz [•ı 
~ ~ 

f:i . Emniyet Eczanesinde ~l 
~.~ J .. t•l Bulursunuz [t 
!ı+.! lataayon caddesi : Madran palaa karıısı ~ 
,,,_~l~"~ll•~ll'!!lll1'qlıP'~l~ll~ll';QP'.-;ıııı,;ıııı;ıııı~ııı;ıııı.;ııııı+llfll'.-ııı;ıııı.;.ıııı,;ıııı;..ıııııı~ 
~ııııı~,..,_~ıııt.'ıı~lllıUitll~ıllb.ı•k~..ıılli,,iıJlı..;ıdflj;,1ılıı..ııııı..1111hı11iltlıhıiılllliutlllliııllhı.dıllıiddllli.•ılllho1111b;ı11!11h• 

p•ı···JıJi5l~~ı~qlfıi91' •• llfllllll ........ 
S F Qto Abbas Toğu 
S F otoğrafcıhk ve levazimab 
1- Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma-
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filime- lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinaıı ol-
D' mıyao amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. l 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında ... 

•ılıı8ıdllatıllı6dınlıdlaıı8ıılı6ıılnlııılııdlıdlııflıılıı..aııtı:1ııtıı• 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçırılmaması 

Slimerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caclcleai : Aydan 

,.., 

t 


