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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi 5aJ191: t• ..... 

Başvekalette 

Bapakl aiüamızda neıretti

timb reami tebliğ, dinlenmek 
ilıltiyacını biıtederek Atatükten 
<iSn iıtiyen lamet lnönfinün yeri
ae, Kamatay açıldıtı vakit, Celil 
Bayana Batnklllik makamına 
getirilmesi takarrür ettiğini bil
c:Hrmektedlr. 

Bu detiııaeyi c•mhuriyet hil
ktmetinla dıt .e iç politikası 
ielıu•ından iter laangi bir tefsire 
•iaait tellkki edenler, en kısa I 
amuda aldandıklarını glSrccek
ierdlr. Easea salahiyetlerin bluat 1 
bynafınclaa relen resmi teblit 
ber tirli fayiacıhtın önüne re
çaeek ... iyetteclir. 
Şabsi1etlerden bahsetmeye ih

tiyaç ..,. mı? Kurtalat harbinde 
cephe kamandanı ismet, Loua 
konferan•nda yeni tilrk deYleti 
....Ulaaa laeyetinin reisi ismet, 
ilk ••••rl1et Bat.ekili Ye on 
ld yılclaaberi lalk6ınet reiılltin
de W•na• lamet, bir kelime ile, 
harpte ye Albte, Atatirkün em
fttıde Ye AtatürkBa nllt, arka
dq ye 1olclatı ismet 1 O, pek az 
fmliJ• autp olan pala hayatının 
tıııa hlwAlr ... ,..R .. J AtJ\ti\t .. • '-'•met_.... olmakta DU maıtur. 

Atatirk adı, mtlll kartulat• ye 
oa•• biti• aeticelerinl iaah eden 
..e Wr tlrk lakılipçwıaıa en iyi 
..ufa tla Ataterlr.e lalzmet keUme
lerlle 1a.aua ol.aablllr. Bu mem
&.kette laaklkl iktidar mcYldi, 
fdatlrk6a kalbidir. ismet o kalp
• yer Mlaaların ıre ıe•tiden 
4aha mukaddes miklfat olmadı
tm• bize ltretenlerin batında 
.pllr. 

Son telgraf haberleri 
İş bankasının kumbara ikramiyeleri 

Ankara, 1 ( A. A. ) - Türkiye 
İf bankasından en az yirmi bet 
lira tavdiab bulunan kiçük cari 
hesaplar arasında bu gün yapılan 
ikramiye ketidesinde bin liralık 
ikramiye Edremidde 1156 numa
ralı hesap sahibi Lütfiye 250 lira-

1 lak ikramiye laanbuJda 24705 aa
mala hesap sahibi sa.aya isabet 
etmittir. 

Ke,idede bunlardan batka JÜ

zer Ye elliıer ve onar lira ikra
miye kazanan 205 numara Yardır. 

-== 
Zonguldak- hattı 
işletmeye açıldı 

Hariciye Vekilimiz 
lstanbııla geldi 
lıtaabuJ 1 (A. A.) Milletler 

Cemiyetinin içtimaı münasebetile 
bir mlddettenberi Cennrede bu
lanmakta olan hariciye vekillmb: 
doktor Tevfik RüftÜ Aru bu 

sabah lstaabula gelmittir. 
-~ 

lbrahim Dalkılıç 
iJldii 

Ankara, 1 ( A. A. ) - Kiltahya 
sayluı lbrabim Eallulaç vefat 

etmlftir. -···-41'- - - • 

Kavuştu 
Di•ri~ 1 (A.A.) - Sivaı - Ez-

rnm hattında yapılmakta olan 

ray ferıiyatının Dl•rik iıtaıyo
nuna batlanmaıı miinasebetiyle 
bu pn Dl•rlkte bilyük törea ya-

pılmı,tır. --Marmariste istihsal 
edilen silngerler 

···~ 
Zonpldak 1 ( A. A. ) _ Kıs

mür yolunad Çatal atz.a Zonpl

dak kısmı bu ıünden itibaren 
itletmey açılmıttar. 
~ 

Musolini 
Romaya geldi 

Roma 1 ( A. A. ) - Alman 
Dnlet Reisi B. Hitler ile konat

mak ilzere Berllne ıitmit olaa 
ltalya bat.ekili B . lluaollnt d•• 
...t.~--l>A:dAl'"2••u•1.1lrJ• __ .. __ _ 

nu ıeçerken Hitlere bir telpaf 
g<Sndererek keadlliai ltalyaya da-

vet etmittir . 

/spang dakl 
Yabancı giJnüllüler 
meselel 

Marmaris 1 ( A. A.) - B11 yıl 
Marıaariste on bir bln ton ıün• 
ıer istihsal edilmittir. Bu ıiinger
lerin bepıi ı<Snger tirketi tarafın· 1 

dan kilosu 10 liradan satın alan- ı· 
mıttar. 

Londra 1 ( A. A. ) - Londra

da çıkan aktara gazeteleri Ce
nene de atanan H ispanyadaki 

yabancı rlSnüUillerin yakın sa· 
manda ıeri ahnınası takdiriDde 
milletler cemiyeti isaıı de.letle
rin ademi miidahale siyaseti ter

kedilıneıini tetkik edecetini bil
diren karar suretine bii,ak bir 
ebe 'Dmiyet vermektedirler. 

--diılnden Ekonomi Bakanhtına 

lrlanda, A•uaturya, Macariınaa 
ve Portekiz mümeHUl~ri ba kara• 

ra müstenkif kalmıtlardır. 

Parti ilçe giJnkurul• 
Topndı 

C. H. P. merkez ilçe ylS11k•...ı. 
diln alqam doktor B. Nafiz Vu
ranın bafkanlıtı altında baftalak 
matat toplantı11aı yapmııbr. 

Ba toplantıda iklnei Teırl• lp
tida11nda yapılacak olaa parti 
ocak Ye kamun konıreleriDia ..... 
lerini tesbit etmlttlr. -···-Halkevl radyosu 
Şimdiye kadar Halkerimizde lr 

bir radyo maklnesinia menat ol
maması bi!hau.a klltür hareket
lerimizin yayımı için mlhim bir 
eksiklik tetkll etmekte idi. 

Bu ekaikliti nazarı dikkata alaa 
HAlkeri idare heyetinin ıımarla
dıtı buyilk radyo maldnui H 
hafta Anupadan relmit ._ glm
rükten çıkanlarak Aydına ptl
rilmittlr. 

Diia aktamdaa beri Halkevl 
salonunda yerine koaalmq olaa 
yeni rad.JA.,..1rı .. - 1 -"'\lw Halk 
". ··-- ' L _ ,, .... a\ıırnııı&nacla mlamerelercle 
pllklarla halk prlulan ,.,....., 
dan da istifade edlleeeldir· 

Karacasuda Parti 
teftişleri 

Karacasu ( Husul ) - Kasta
monl Sayın SaylaYI Doktor B. 
Şilkrü Şenozan Ye Sayı• llbaya-
mız B. Ozdemlr Glnday cila ba
rayı tcrcflendirmitlerclir • 

Bay Şükrü Şenosan C. H P. 
llçey<Sn k ralanu teftit etmi• " 
lıba7111uada ilçe itleri ile 7alua
dan u,:ıenerek miisalt bir ok.ı 
binuı bulanmayan kuabamıula 
yakında yeni bir okal blnuınıa 
yapılmasına batlanılacatıaı ye 
inf&I• ikmal edllemiyen parti bl· 
nasının bitirilecetini müjdelemlt-
lerdlr. labayımmn verdikleri be 
müjde halkımızı çok aeriacllr
m••tlr. 

\ 

Sayın miaaflrlerirnlz 6tW• 
aonra buradan ayralmıılardır. 

Yeai BatYekll Cellr Bayar, 
Aaadol• ~bWinin llk ınnlerinde 
Atatlrk danıının <Sn ıafına ka-
1alclı ye Wr an fuıla verınekıidn 
t.aratıaı ona• idealine nkfetti. 
Atatlrk kendisine daha kavayi 
.Hllyeal• pek aazlk ve buhranlı 
ulanada pluek yazife ve meı· 
allyetler yerıaittir. Zaferden son
.,. yeai ••let mekanlıınuı ku· 
ftlaaaya batladıtı vakit memle· 
kette mali ye iktisadi llem ya
llaaeılaraa elinde idi. llıtleti ma
tlyece ye iktisadça kurtarmak, 
~l rejimin atar yatifelerinin 
•tın.da l'eUyor. lnkalip tilrklerl
•hı b• lıte mu.af fak olacatana 
Wç kimaenln lnandıtı Ye bizi 
ııal•leaclirditl yoktu. Atatlrk bu 
arada Uk milli 6ankayı teala et· 
•ek mesaliyetini Celil Bayara 
werdi. Eseri n eaerleri meydan
... .,. Yeni tiirldyenin maliye ye 
iktisat lnkl,afının tarihini yaza
cak olanlar, Celll Bayar lıınlnl 
lalraetle anmayı unutmıyaeak· 
larclır. O, yalnız it Bankaıını 
.Aetil, Tlrklyede modern milli 
~nkacılak hayatını kurmut ve 
••ll1e n iktisat llemlnln tnrk 
••••n ile kadrolanma11nı temin 
etmlttlr. 

relıncsini İstedikleri vakit clh•D 
buhranı karşısında mernlekd 
ıardaranın ne kadar çet\n oldu· 
tunu hatırlarız. Vatanda,ıarın 
ber an maddi bütün davalarına 
temas eden ekonomi itlerinin 
tanzim edilmeıinde ve ink1taf 
bulmasında Caıll Bayar, bir ke
lime ile, m11vaffak olınuıtur. 

Mazisini 6ğrenmek istedim! 

A.tatlrk •• lımet laini kea-

Yeni •atifesini dahi teret le 
b .. aracatından tüphe edilir mi? 
ismet lnann ıibi onu da. hir.me
tlncle yetlttiren ye devlet adamı 
vaaıflarını keıfeden Atatilrktür. 
Oda, tl'1ldlye kadar oldıağu gibi 
mu•affak olmakta •e inkilip 

TürkiJeıinin neıUler yıpratpcak 
olan aıuazaam inta eaeriai bmam
lamakta devam edecektir. 

Atatü,.ktl aeven berkea, Celil 
Bayana yardıcıııdar. 

F alib Rıfkı Atay 
( Ulustaa) 

1 \o nun bir, kurula kurula yll
rüyüfü var ki, dersin ken
di kendine, bu adam mu· 

hakkak milli kahramanlardan 

biridir. Büyük it yapmıtlar 
arasındadır. Ôyle ya, g&beği 
ilerde, bqı yukarda, miltau• 
zım ve mağrur yürümeye, ne 

bahaıına olursa olsun bak ka
zanılmaz amma, memleket •e 

milleti için b&yilk itler glr
müt olanlara, biç değilse, çok 
görülmez.. V alaa, bu memle
keti yoktan var edenlerde 
bile, bay le (·Yukardan bakma) 
azameti yoktur. Onlar bir 
halk adamıdırlar, icabmda k&,
lü ile, tehirli ile, çocukla, bl
yiikle senli benli konUfurlar, 
yapbkları i•in bitin bir diba-

• D amı Sacl .. ,tada• 
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Spor 
Spana atecl•"-' mPctat olclatan• WllJons. Nitekim .._,.... .. 

ma atMl .. e .,. Mrülnde yaııyaa iptidai bWlelmH keaUerin .. s&e 
bir •paırllln .,arc1ır. 

Spor et• luanbk kan dikmek hupndan bir pn •U ıeçene, 
cem1,..th ~ plen te1Mye esulanndaa biri olaealrtır. Çtaktl 
inaada "alul• kadar "ka••et.. de me•cuttar. "Akıl,. hlylk terkiblerinl 
yapanla bayatımıun ,ekillerini ye gayelerini dettftlren ı.a..amızdır. 
Tarllün d&lam nokta!an bana bize pek sGzel iıpat etmektedir. Şu 
.,.. 1d bizde bir de tablabmızdan plen .. kanet " ....... 1 var 
M, ha~n yapıca buan da 11kıcı olarak tecelli etmektedir. 

itte ıpor, blum bu h .... maza kartı daha dotrasu ba ha1samızı 
Ulan etmek içi• bir supap vazifesini rörmektedir. . _ 

Uadclemlzcle yatan bu dinamizmi, kaidelerimıze hem duttince 
hem de bir etblk Ye esthetik yatan çeptB apor neYllerine dofru 
kanallae etmekle, bu dinamizmin, ba,ka meaa bularak kur• ve 
clatti• slbl faali1etlerde kendine bir tatmin edllme yolu arama11na 
._ bulmaaına mani oluyoruz. . . 

Buıln "ıpor derken tay1areciliti pek bunan ıçın almıyoruz. 
Çtlnı.A in•nın .;.r yeni ketti flbi, tayyarecilik te, ilk çatında, bir 
tıeaet' .aeata11 yahut bir müdafaa vuıtaıı, •e ıillh olarak tecrilbe· 
lerlal a maktaclır. Fakat i1.d•, her ke.tif gibi, bu hava va11taaı da 
h..a&f p bir ftllta olacakbr. HattA bu,Ondan, bunan misalleri 
.-ea:r. Fakat yana, hipoclromlarda at koprar gibi, bir me~~ 
leketln içinde yalaat 6ç komıa memleket ara11ncla, baham&ttere 
ta pntlan tertip etmemiz pek sGzel kabildir. 
";: bir ,an, hep biliris ki, ıportla, ı•çekten bir ahllk ve bir 

blaramanhk •ardır. 8. B. 

Cümhuriyet 
Bayramı hazırhklan 

••• 
Klltlr Bakanbtı bu yıl cim· 

'uriyet bayramında yapılacak ge
çici tkenine ittlrik etmek üzere 
Aıakarar• tldecek izcilerimiz için 
bir protram lauınnııbr. 

Bakanlık, bu yıl izcilerin daba 
çok ye mümkün oldotu kadar 

1 .... _ -LI-~ A. _._ ___ -.:::-.:r·•-
- . --...- ..-.,.ramıaıD ---.••· 
da seçen aeaekl pçit tilrenlnde 
bolanaa izcilerle bu yıl gelecek 
izciler laakkıada fU bqlanrıcı 
yapmaktadır. 

" Geçen yıl 29 Birinci Teırin 
cümhoriyet bayramında Aakarada 
pçlt törenine· lftlrik eden An
kara •• WHrelertlen relen 29 
olnl izcilerialn H yanlanndald 
bel takı.a komatanlannın Ye okul 
direktc1rlerlle yardımcı 4tretmen
ı.la çalaımalarile, izcilerin ıeçlt 
tlrelalnde ıa.terdikleri •arlık 
...... aalJ'ete deter idi.., 
Babahtın ten.tp ettlti prof· 

,_. auaran bu yal yapdacak 
,..W tılremne malatelif Yillyet• 
..... 2HO bel lttlrlk edecektir. --·-Katil lla•taf a 
YalullJtndı 

Kltk ( Hwi ) - Karua 
Y..Ueyi çifte tlfengi ile 11-
dlrcllktea ...... kaçbjuu 
laüer werdiiim ka.Jdla kan 
tepe klyllnden Ahmed otla 
M..tafayı jandarmalanlDIS 
aramakta idi•. 

Katilin izi berinde yflrilyen 
Kltk karakol lmmuclam llela
met yardım, Mutafayı bu .... 
bala Aydan iıtuyonaacla 7.15 
ı..ur treaine biaerken yaka· 
la~'I ve ewrakiyle beraber 
Mli,eye tealim etmiıtir. 

A,clm - Judarmammn 
llJllDlkhimı takdir ederiz. 

latl,u ... lbl Ye Umu•I Nefr11at 
Midimi ı Elea lleadre• 

,,... ....... ,... ı 
C. H. P, Ba.ımevi 

Oıça aletleri mua
yene edlllgoı-

veni c1lçller ye dartalar kanu
nu ; tilrklyede kullanılmakta olan 
bltila ölçü Ye darb aletlerinin 
her sene maayenealnl tlccari 
emniyetin latikran bakımından 
klfi ıörmedlti eibetle her üç ay· 
da bir llzum ,arGlecek yerlerde 
aaıızın muayene yapılarak & ..... 
ayetini kaybetml• ölçl ye darb 
..:ı.ll-ılla aba urit yapılmasını 
lunmaldaclU. •· 

Kanunun bu lalkminü aaui 
dikkata alan b.elecliyemiz gurup 
merkezi ayar memuru B. Zeki bir 
taraftan senelik muayene itlerile 

upıırken bir taraftan da tehrl
mlzde me•cut kantarlar üzerinde 
an•san muayeneler yapmata bat
lamaıbr. Oç fÜadenberi devam 
eden bu muayeneler taetlcealnde 
ayari bozulma, kantara teaadlf 
eclilıaemeai halkımızın bu lnki
llp ltini allka Ye huulyetle be
almtemlt oldaklannın bir delili 
.. Jllmaktadır. 

Seaellk maayeaelere •elince ; 
Aydın •e Söke kaıalannıa aabl· 
ye " kcJrlerl ile beraber muaye
aelel'I ikmal edllaalt .,. NaıdW 
kuulnin maayeaelerlne baılan
••t Wa•••ldadır. Bandaa IOD• 

ra aıruile Bosdofan, Karaeua •• 
Çbu. ka&alan•ı• ... yeaelerl ya
pılaeakbr. 

--•$-
1' a•lıilı 

Diaki aayımazda at111,..ısd• 
detifiklllder bqlıtı altında çıkan 
rauda Af4in mlcldel umaml mu• 
ari.Utiae ıelen ea1d Enarum 
mlddel amuml muarial 8. Hadi 
.-.,.. Ardın middel amamllitl· 
ne tarla edlldlti •eklinde çaluaıt· 
bf. Öslr dllererek tublh eclerls. 

i- Abone praiti --·! 
j Yallıta la• yer için 6 lira. j 
i Alb arhta 3 llratbr. ı 
! Llare yeri: Aydıada C. H. 1 
İ P. Buımeri. • 

.....,. alt yazılar ili• 1 
JUi itleri mGdirlqGne, illa-
lar lçla idare mGdlrlltGne 
mlraeaat eclll..U6. ı 

fi 1 1111 .................................. 1 

/stasgonumuzun 
tenviri meulal 

De•let ~ ldareaiace 
tlrealerln laareket .aatlanada , .. 
pılan aoD tadilat berine Ankara, 
lıtaabul H lsmlr trenlerinla an• 
c:alr pce yannadan 110ara Aydı
na gelmekte olmalan huebUe 
istasyonun •e yolca •••onlannın 
tenYlr edilmesi ricasına dair JH· 
dıj'ımız yazı allkadarlarca aau
ri dlkkata alınarak i.tuyonan 
her tarafına elektrik tesisab ya
pıldıtını bir kaç pn enel mem
nuniyetle kaydetmiftlk. Nqriya
bmıu alika ile kaqılayn de•let 
demiryolları umum miidürlütün
den bu sin ,u mektubu aldık. 
Aydın ıazetesl yazı işleri mü

dürliltlne : 
S/9/937 tarihli niiabanızda .. ia

tasyonumuz ~ulmet içinde " ba .. 
bkh bir yazıya tesadüf edllmi,tlr. 

Mtihim latuyonlann elektrikle 
ten'lir edilmeli iti protramımızın 
eaaıh maddelerinden birini teıkll 
etmektedir. Bu ve buna mum..U 
noksaalann peyderpey ikmallae 
çah,ılmakta oldupnu .e Nullll, 
Denizli, Aydın •• Dinar lataqoa .. 
lannda tedsata haflaıulmıt olda.. 
tuna Ye yolcu malzemeainde de 
bu protrama teriikao makteıd 
elektrik teılaabaın yapılmakta 
oldutunu bildirir ve aayralarımı 
ıunarım. 

Unum MldGr 

-Çinliler 
Japon taaruzunu 
püslıiJrttüler 
.... l..nmfm •• lu~xhıc •rJre d11.:ınh::ö 
büyük taarrazlanoa batlayan 

Japon kunetleri bombardumanın 
fiddetlae ratmen arka arkay alta 
kere püıkürtillmütlerdir. 

Japon taarruzu 
Betaatle ilerllgor 

Londra. 1 (A.A.) - Japon me
nabil Japon taanuzunun Şanıhay 
mıntakuında blyük bir betaatle 
ilerlemekte oldupnu teyid et
mektedJr. 

Japonlar Balaanl' • SuWo Lot1ea 
mıatakauncla mlMn zayaata of• 
ramıflarclar. 

Flllstlnde 
tevlılfat 

Kad• 1 ( A. A. > - Flllnln 
de J1kMk anp komitai •tkl
met memarlan tarafanclaa pJ'l'I 
kuanl bir e_.yet Ula edllmlt 
•• anlanada Halldl de dalail ol
mak ........ tok bul ....... 

mek here tewldf edllmlftlr. 

Bitler Romaga mı 

Tarllı lıo•ral 
Mllna.shtlğle 

Şıar ye ,uuramuaa · lflldarlflıe 

yıkanan ııszlerlmlzl ara ura •~·· 
mlıe kanpa hayata dotn P · 

.trmeliyiz. Çlnkl; fk blaiefttt 
yüz 11llarla hakim oı.. o hayat •t 
çökmek bilmeye•, ralçan oma r. · 
lannda lalftyet Ye ... eaiyetl•ı" 
:da azametli e1erlerinl tqJmaktıt." 

.tar. batirulan• çarpıp prplf&ı 

ku•••t •• hakkın bot..- botata 
ıeldltio o zam&DID -leleri theN 
rinde ebedi zafer Ye tenf batı:· 
lanna iatlnad ederek eiban tarlM 
5n6nde ayakta doruyor. demhle

•e• bir irade Ue adam adım ~
rilyor. Ebede kad• ~yecek. 
Sanalmaz adımlarla ,Wyea iN 
tarila kar........ 41nkl ....... 
.e harla eilaanın, matnar Ye hMİa 
nazarlan bu ti• laaldkatunasııı. 

ıtaklanna dayanamadı. 

E•et. din iakir edllea bu -
takdi• ediliyor. lum kaaunı.a, 
•e ldeaHtemlzın prenalpleri dalaJ:. 
llnde yapalan tarihi incelemeler 
tarihi baklkatlan ortaya koym~ · 
tadır. Unutranhk •• eelall U'J'k'lllU 
19atle pçeD ....... we dertrıJll 
aik6tan :maluı616ıı6 d6fl•iJ'•, 
anbyoruz ki bizim j6bek ta.Gi" 
mlz ne çiiyük pıreflerle, zaferler· 

le, .. nlarla dola imit- Her in~· 

leyifimizde ba palan", bu ı•" 
L --~-1.-.&.. ... •• eftD& 

zamanın örttüğii örtüler .. çılıyor. 

Büyilk Atanm kurtancı ha:ıu.-\ 

runda toplanan kurultayın bu ~
rilai koogre9İ elbette eakiaind~ 
daha genlı mikyuta pUlak m• 
vaffaklyetler •e Gınitı.' · •achlecle:. 
cektlr. Bu büyilk konpe T~ 
dlnyuanda layık oldatu' elıemmi: 
yeti iktaab ecleceti aibi . biltüa 
llemimizde laakh bir pnır ~ 
iftihar men11• oJaeataaa emlak 

Atatlrkta zama•ım __..,. . 

lan- açalaa enli.,. eW dalaa-
11nın yaratbfl .t..n. eaerleri 

1 

Cu~et1ola ...... ..... .. .................. ..... 
uaa .. ktadır. 

Teaeffla ecUJOI' ••••• 11 t.b 
.Uerbala ........... ... ... 
...... ....., .... mlAlt ....... ~ 
lan pllJOl'I K•mll .. •• .1lııllf 11lı
ruua lo nrwrdıa..ıan p1,.at .. 
Ufaklanıama a8aklaı... lllm 
•e ..,. ,.Dert eliyor •.. 

a. .... •wt.••k, A._.. 
tlftrilWlal .................. _ .gldecelı 

Roma, 30 ( A.A ) - haı:ra .... 
setelerl Bitler Ue M..U.lala ı. 
tal1an topraldanada yealMn ıek• 
cUterine mll&kl olmalara llatlma
lioi hararetle kaı1alamakta•rlar. 

malı lfla..,..,... ...... ~ 
Jb.Ka ................... ti! 
mis ......_ keaclbalıe, tarihimi
ze ,.k .. pelı olunu. 

Tulla 1 ..Wetlerba .. -.. •••• 
Şanghag ın.ntalul -
•ında Japon 
lıuvetlerl 

$a•ldaay 30 ( A. A. ) - le•· 
ha)' mıntakauau Ja,..ı.n. 151 
bin ldtbl •e aalall boJllDea 150 
kara w• ıso de deals taf111N11 
•ardır. 

.. ........ . ........... .,._ 
ı.ı.ı. ....... ,.. .... , •a6atıı 

tarllal1elerinl takyit .,. teüit et

mekle kalma. Apl ••••de 
mllletlerla ...... ..._ 9' ilf:llut-
metlacle çok ...... im .-a 
oı.. 
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Tam yerinde ve za-
manında bir resmi 

tebliğ 
Cümlturiyette B. Yunus Nadi 

Baı vekiletteki detitiklik münaae
'betile neşrettiği baş yuıaınde : 

Bat.ekil ismet inöPünün ken

di ricaısiJe aldıtı mezuniyet ba
'berile beraber Baş Veki.let ve

killiğinin lktisad Vekili Celil 

Bayara tevdii lıi;eyfiyeti Anadolu 

ajansı tanıfınde resmen bildiril
miı olduktan sonra bu vaziyete 

bir feYkalidelik izafe edilmesine 

yer olmadıgını kayederek diyor

·.a : 
Cumhur Reiıi Atatürkün Celil 

Bayara göoder.difi buyurultusun

cla dünlıdi ga~elteerde çıkan met

İıindede görülmt olacağı üzere 

lamet inanünün meıteniyeti tid

detll Sürmenaj neticesi mutlak 

bir istirahata muhtaç olduğundan 

Ueri gelmit bulunmaktadır. 

İnkılap Türldyeıinde on iki yıl 
!9İiren hlr Baıvekillifin yorucu 

mesaisi gözönüne alınarak lsmet 

İnönünün büyük şeften yalnıs 

bir bçuk aylık mezuniyet değil 
belki hükumet itinde bayle bir 

1ki ayla tahdit olunmayan l'ayri 

muvakkat bir zaman için çekil-
eği istkbam etmiı olacağını tah

..ıin etmek güç bir fey değildir. 

Birbuçuk aylık mezuniyet fol"-

mi)ünü ismet lnönüoü çok . 

seven büyük şef tarafından 

öaterilmiş bir muhabbet eseri 

gibi telakki etmekte hata yoktur. 
Yorulan adamın dinlenmesi 

eaaa olacağına göre başnkıilet 
nldlliğine tayin olunan iktiıat 

vekili Celil Bpyarm bu Tekilet 

.-.üddetioden sonra bir hüku
met kurması ihtimalini şimdiden 

ehemmiyetle nazarı' dikkate al

mak için sarih emirler telikkl 

ctmif olacatını da çok tabii gör
melidir. 

lıte Batbakan iımet lnCiniinün 

biuat iatirham ederek istihsal 
dtlj'i mezuniyetten ıonra hüku-
met vaıiyetinde efkin umumiye• 

•la kolaylıkla takdir edebilecetl 
mantıki ailıUe bundan ibarettır. 

Kabinede 
değiş llılllı 
Kurun bat muharriri Aıım Ua 

wıbiae detlJiklitlnl nahı me.zuu 
y•pan baf yazııında lımet lnönü

ıısün bat veklletten çekilmesi Ye 

yeri.ne Celil Bayarın tayin edil
mesi hldiaeai etrafında fU muta-

Jaayı yCSrütmektedir. 
bmet ln8nünln kati bir iıtira

bat için Atatürkten bir buçuk 
•1 mezuniyet aldıktan aonra lı .. 
tanbalda durmayarak aile.ile bir

likte Ankaraya .-idlti bu iıtira
nat müddetinin bir buçuk aya 

.. onhallll' kalmayacağı hlsıiai ıi
binle de uyanchrmıtbr. 

Cumhur bqk:anhtı ıenel ıek· 

ıreterlijinden Anadolu ajanıı Y•· 
•ıtaaiyle yapılan rnoai tebUt dü· 

AYDIN YflZ : 3 

Şandan hundan : 
... .. --

Kartajen de bir tersane memu
ru karısının l Eylulden 14 Eylıi
le kadar tam dokuz çocuk doğur
muş oldutunu ajanslar haber 
verdiler. Bu kadıncağız: dokuz 

çocuk dogururken elbette dokuz 
doğurmuştur. 

Kanada da ki meşhur beşizler~ 

den sonra bu dokuzlar şayet ya

şasalardı, sinema scrmayedal"ları 

için imbilir ne geniş bir kazanc 

kaynağı olurlardı. 

Fakat çocuklardan ancak ilk 
ikisinin henüz bayatta kaldıkla-

rına bukıhrsa bu hadiseyi tabiatın 
garibesi olarak kaydUe iktifa 
edeceği%. 

Bir batın da dskuı. çocuk, bıı 

çocukları dünyaya getiren kadın 

mı, kuluçka makinesi mi acaba? 

Hazin bir dava 
Beyoj'lunda on alb yaşında bir 

kız anaaı tarafmdan fuhşa te,vik 

edilditi lddiasile pollae müracaat 

etmlı ve kızın anaıı tavldf edil
mittir. 

Benzerleri ekıik olmayan bu 
gibi hi.diıeler vukuu haberinin 

her intitarında biıi hakla olarak 
irgltir; çünki anahğı da evlatlı

ğı da en kudıi yasıflardan biliriz. 

Beyoğluoda te.kif edilen ana

ya mı, yoksa anası tatafından 

fuhşa teşvik edilen kıza mi acı· 
yalım. 

Zavallı Yakub! 
iı:mirde, Burnuvada, bir adam

cağız birdenbire çaldırmış; çünkü 

cebindeki paraları önüne gelene 

dağıtaıata batlamıftır. Bu, çılgın
lığım:. en aarih alimeti dğil midir? 

Yakup adındaki arkadatı Hü

seyinin - delinin adı Hüseyindil" -
tiınarhanelik olduğunu farkede

miyerek ona naaihat vermeğe 

kalkııınca HGseyin bıçatuu çe

kere Yakubu CSldüriivermiıtir. Baı

kalarının itlerine karıpcak dere• 

cede arkadatlıjı ileri götürmek

le bir uf lık, deliren adanaa nasi
hat nrm~lde de ikici bir ıaflık 

glSsteren Yakub• acımalı mı, aeı
mamala mı? 

ne kadar reami •Hİyet ınuyace· 
heainde bir ihtimal olarak ıl)ne
dilebllen hali katileıtirmittir. 

Batnkil vekili Celll Bayar 

mediı açılınca , dotrudan dotru

ya baınkilet sıfat .e salihiye· 
tini ikttaap edecek ve kendi 

kabinesi ile tlevlet itlerini idare

ye bathyaeaktır. 

Kendilerine ıimdiden muvaffa';J 

klyetler dileriz, 

Şüphe yokki bu bldiae mem• 
leketin deYlet idareainde ehemmi .. 

yetli bir değiılkllkttr. Ve bu de· 

tiıikJiğin dnletin yükıek idare
ıialden mülhem bb icabın ne• 

tlcesi olmak ••1et tabiidir. Fa
kat buna ba:ularının kapalı ifa
deler lle ıaıtermek istediti bir 
mahiyet Yf!rmelc asla dotru 

defildir. 

Samsunda iki 
Mehtep yapıldı 
Samıun 30 ( A. A. ) - Samsu- 1 

oun Çartmnba •e Terme kaza 
merkezinde yapılan iki büyük 
ilk okulun açılına meraimi dün 
yapılmışbr. 

- •ı • 
Musolini Berlinden 
Romaga döndü 

Bertin, 30 ( A. A. ) - MusOlini 
dün saat 15.SO de Berlinden Ro

maya hareket etmiştir. 

Dün Almanyada şerefine yapı

lao geçit reaminden sonra neşre

dilen resmi tebliğde ıöyle denil
mektedir. Geçit resmi ve ondan 
evvel yapılan büyük manenalar 
Almanyanın yeni askeri kudreti
nin t eeS!iüaü.nün tamamlanmış ve 
Alm1ınyaya sadık sulh siyasetine 
hizmet etmek üzere kuvvetli bir 
orduya ve modern techizata malik 
bulunduğunu iıbat etmittir. 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece nöbetçilik Gazi 

Bulvarında Halit Tığh oğlu 

eczanesindedir. 

Ruslar ve 
Amerikalılar 

Rusyda 1300 kadem irtifaında. 

bil1ü bir bina yapmata başlamış· 

lar. Bu adamlarda, galiba,Ameri

kalıJarın işlemiş oldukları bütün 

hataları işlemeden rahat ~demi

yecekler. 

Yeni meslek 
Bir Parisli kadın kendine 

---- . 
,. 

Mazisini iJğrenmelt 
istedim/ 
~-

- Bqtarafı · 1 ncl Sayfada -

ya tarihini en orijinal bir 
· ifade ile doldaracak kadat 
eısiz ve tek olmasına rağme~ 
mütevazidirler. 

Fakat, bu kurula kurula yü
rüyen adamın, memleket işin
de üçüncü dördüncü pilinda 
olsa bila, milli kalkınmada ye~ 
almış olması itibarile, bu aza
metini ona fazla görmeyiz. 

Her gün dikka( ederim. O; 
kalın, gümüş saplı bastonuniil 
dayana dayana yurur, en 
mütaazzım bir çehre takallüs 
ve ciddiyetile etrahna bakı
nır. . Her halile, sanki ( bu 
memlekette, benden başkası
nın havat hakkı yoktur ) der, 
yilrür .• 

Günlerce tesadüf ettiğim 
bu zatı merak ettim, sordum 
tanıyanlarına .. 

- Onun bunun işini takip 
oder, (Takibi mesalih .) le ıığ· 
raıır, dediler. 

Bu cevap, onun bu, aza
metli halini izah edecek, mu
ammayı çözebilecek vaziyette 
değildi. 

Mazisini öğrenmek istedim. 
İşte, onu bilen yok. Nihayet, 
birisini gösterdiler, bu bilir 
depiler. Ona sordum;· cevap 
vermedi. Yalnız başını salladı. 

GÜNCÜ 

benzersiz bir mcılek bulmuştur : Vı.l ... f .,.,,. k 
Bu meslek köpek gezdiriciliktir. l age aıa amından 
Ancak kCSpek. gezdiriciliğin kö- Aydın ve civarının Akala 
pek çobanlıtı oldutunu sanmayı· pamuk mıntakası sahasına gir
n12. Zira bu kadın her sabah ev mesi dolayısiyle pamukların 
ev dolaprak aldıfı keçileri veya mibzerle ekilmesi, çapa maki
koyunları önüne kabp meraya nelerile çapalanması istihsal 
götüren çobanın yapbJını yap- masrafı üzerinde müh'm tesir 
mamakta, sadece aboneıi olan- yapacağı aşikirdır. 
ların e•lerinc muayyen saatlerde Bu noktayı nazı · dikkate 
gidip köpeklerini zincirinden tu- alarak arzu eden çiftçiler 
tarak, onlann •ahlbl imiıçeaine mibzerle ekiliıi öğrenmek 

bir bahçeye rötiirüp gezdirmek- üzere Nazilli ıslah istasyonuna 
tedir. Kadın, pade böylece yir· gidip ıitaj görebileceklerdir. 
mi frank kazanmaktadır. 

Yeni meıletin sahibi diyor ki: Mibzer ve çapa makinesi 
"yatmurlu hanlarda köpeklerini olmıyan küçük çiftçilerin tar-
taluiye koyup bana teYdi eden- lalarını bir üçret mukabilinde 
ler oldutu gibi •nıili Medorları- ekmek suretiyle hem kendi
n• ıu geçmH yatmarluk dlktire- lerine iş bulmak ve hem de 
rek onların ııbhatlerini koruyan~ çiftçilerin tobumlannı ve ça-
lar da vardır. Ben bunlar 1a1e- palarını itimad edebilecekleri 
ıinde ıeçindiğim için onlar kadar 
onlara aadıkım... işçilere yapbrmak mümkün 

Muhaylesi zengin olanlar biç olacağından öğrenmek iste
bir yerde biç bir vakit aç kal- • yenlerin ziraat odasına kay-
mıyacaklardar. dolmaları ilan olunur. 

: .................................................... : 
J Bu Akşam i 
f YAZLIK TIY ATRODA ı 

! Kenan güler tiyatrosu İ 
ı1 Kapanan Gözler ı 

B0Y0K ESER 3 PERDE . i 
ı Yeni Varyeteler Sanatklr Basri Adıaonuo iftirikiJ-= : 

i Büyük müsamere ı .................................................... : 
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Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Halilbeyli köyünün kanlı 
oğlu mevkiinde vaki doğusu 

yol batısı karııyakaldarın tar
lası kuzeyi alblar demekle 

maruf tarla ve kısmen Hüse
yin onbaşı tarlası güneyi be
ıaz hacı mehmed ve kısmen 
hacı kemikli oğlu tarlalariyle 
çevrili tarla akmehmedin ka
dimen malt iken 50 sene ev
wel vefat ile evladları Ali ve 
Osman ve kızlan meryem ve 
emir ayıe ve hafize kalıp 
bunlarda babalarının ölümün-

on sene sonra aralarında yap
tıkları taksimde bu tarla ve
reseden Mustafaya kaldığı 
ve Mustafanın da 333 sene
sinde ölmesile karısı Zeliha 
ve kızı ayşeye kaldığı köyü
nün tasdikli şabadetnamesin

de bildirilmiş ilan tarihinden 
itibaren 11 nci günü yerinde 
tahkikat yapmak üzere me
mur gönderileceğinden bu 
tarlada ayni hak iddiasında 
bulunanlar varsa bu müddet 
içinde tapu sicil muhafızlığına 
na veya keşif ğiioü yerindeki 
memuruna 434 fış sayısiyle 
müracaatları ilin olunur. 

_, ...... ) •••••• lllll!UllU!UIP'~'QJmPlllM0'11"1'1'"11'1'~'"1 
~ DOKTOR ~ 

~ Nuri Şemsi Güneren i 
:;: İntani Hastalıklar Mütehassısı i 
i,; Dahili İntani hastalıkları laboratuvar muayenelerile 4 
~) teşhis ve tedavi eder ~ 
~ ~ 
~ Muayenehanesi: 4J 
~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarım kabul eder~ 

·- 6ı66~66ılı~tllıamDuMı~ıildllliı&ıM111.lıılıııMı!lıilı. 

C. H. P. Basımevi 
f yi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakım hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
itin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

,,,.. IIanlarımzı ( AYDIN ) a veriniz. 

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
~ 
~ 
~ 
~ 
9 Cilt, Sat;, Belsoğukluğu, Firengi Hastalıkları ·-
~ mütehassısı (j 

it Park kaqıaı Bay doktor ;? 
er Muoy-enelaane : Sadık e-ri ~ 
~ € 

l) Muayene aaatlerl : Sabah 1 • 8 Ôileden 11onra 3 - 6 ~ 

lia~ı1~1j ,~ııılı~ıta~ı ııiı~ı~ 
~~MP••'tf~'11'11'1'•~ 1~'11A'U'1'11 
~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

: Dr. HASAN TAHSiN SOYLU 4 
~ Pari• Malatiroloji mektebinden oe dalt.iliye, çocak ~ 
fffe lt.a•tanekri kliniklerinden mezun ~ - @ ı Hergün baatalannı Orta mektep caddeai Eski postahane ~ 
~ binasında kabal eder. (111) ij 
İl.ıtı~ılı~~~ı811l161~1~.ıi~"9~A~ı~ ... ll 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 

Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
tık zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün taıü 

~akalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kuru!' tur . 
...................................................... 
i DOKTOR 

İ FAHREDDİN SÜGÜR 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıklı-"" Mütahas11S1 

ı Paris Tıp Fakülteai Hastanelerinden lbtinslı 
ı . 
ı Muayenehane: Aydında Gazi Bulnrında BafaJıoılu diikkinnua 
ı üzerinde her gün sabahdan aktama kadar Haatalannı kabul eder. .. ...................................... .. 

., 


