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Sayısı ı 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayııı : 100 Para 

Manevralarımıza 

B. M. Meclisinden 
bir heyet iştirak 
edecek 

Son telgraf haberleri 

10 lıkteırlnde başlayacak olan 
ton bahar manenalarırıa Büyük 
Millet Mecls1miz namına sayla,,

fardan miiteıekil bir heyetin iştir'k 
edeceği haber alınmıştır. 

Atatürk Irak H. nazırını kabul etti 

Nazilli kombinası 
Cumartesi günü 
Açılıyor 

Açılına ..-e1minln 10 llkteşrln 
paıar giinü yapılacafıtu yudığı

mıa N.ızilli bas na kombinasının 

9 Ukta,rin cumartesi günü açıla
caj"ı •e açıl na resrnini Refakat
larında vekiller heyeti oldutu 
halde Büyük Ö ıderiıniz Atatür
kün ıerdlendlrecekleri haber alın 
mıştır. 

Ankara 6 ( A.A.) - lr.ak hari
ciye veziri dün yanında lrakın 
Ankara elçisi olduğu halde Reisi 
C ·Jh'lr Atatiirk tarafından kabul 
edilmiştir. 

Bu kabulde hriciye vekili Tev

fik Rüştü aras da hazır bulun-
1 

muştur. 

Rü1tü aras diın ak,am hariciye 
veziri şerefina bir ziyafet vemi' 
ve bu ziyafette başvekalet vekili 

Celil Bayar ile riyaseti cumhur 
ba, ya,,eri, kalemi mahsus mü
dürü ve harieiciye erkanı hazır 

bulunmuşlardır. 

Misafiri 'iliz dün ve bugün mer
kez ve it bankalarile enstitüleri 

İstanbul; kurtuluşunun yıldönümünü 
coşkun tezahürat ve büyük 

merasimle kutluladı 
lstanbul, 6 (R.) - lstanl::ul kur

tuluıunun 711 dönümü tezahüratla 
kutlulanmıtt1r. Bu münasebetle 
tehir, kara ve deniz nakii vaııta· 
ları bayraklarla süslenmiştir. On 
binlerce halk merasi nin yapıla· 
catı S ıltan Ah ned ve ~ak6im 
meydanlariyle alayın geçeceği 
bütün caddc.-larl c!oldutmuştur. 

ikinci kol ordu kumandanının 
bund•n onbe'I ytl önce Türk or
dusunun lstanbula ilk ayak bas
tıt sal.t onda yirmi bir para top 
atılmış ve ilk topun atılmasiyle 
beraber limarıda bulunan bütun 
vapurlar düdük çalmış 1'e halk 
bir dakika durarak bu mes~t ha· 
dis~yi ve sıüzel hatırayı kutlula
mıı ve b'! günleri yaratan kah· 
t'arnanlarıo babralarını hürmetle 

uımışbr. 
Bu esnade lttanbul kumandan 

olan yarlarini almalarını mütea
kip Vali ve belediye reisi Muhid· 
din Ostün dag c ı nhuriyet abi
desine şehir namına gayet muh· 
te4e.n bır çelenk koymuş, muıika 
ve yedek subay talebeleriyle 
halkın hep bir ağ ı zdan söyledik
leri istiklal marı;iyle merasime 
başlanınııtır, 

· Va i ve Belediye Reisi Üstün
dağ büyük kurtarıcıya ve orau
ya halkın tazim ve şükranlarını 
ifade eden bir nutuk iradettikten 
aonra başta yedek subay okulu 
olınak üzere askeri tıbbiye, de· 
niz harp, kule ı i, Maltepe askeri 
lhelt!rİ süvari, topçu ve piyade 
kıtaları süvri poliı ve itfaiye 
kıtaları ve başta izci ı cr olmak 
üzere liseler ve orta okuHarla 
k•z ve erkek mektepleıi esnaf 
h eyetleri t.ırafından bir geçit res· 
mi yapıl ınıştır . 

istanbul 6 ( R.) - Bugün öğ
leden sonra İstanbul vali ve be
lediye rehi Ü ıtündağ"m riyaseti 
altıncta belediye mec isind~n mü· 

ziyaret etrniı ve Barajla çiftliği· 
gezerek bu ak,aınki toros ekiı· 
presUe hareket etmiştir. 

Fındık/arımız için 
yeni bir teşehlıü l 
kuruluyor 

Aakara 6 ( A. A. ) - Evvelki 

yal üzüm piyassasının fiat nazım

lığını yapmak üzere İktisat Ve

ka'etinin sevki ile iş ve Ziraat 

bankaları tarafından ( üziiın ku

rumu ) adlı bir tetekküJ YÜcude 

getirilmişti. 

Bu teşekkülün maksat için 

müıbet neticeler temin ettiai gö
rülmüş oldutundan aynı tarzda 

fındık içinde bir teşekkül yapıl· 

ması iktisat Vekaletince · iş ve 

Ziraat bankalarından rica edilmiş 

v~ ı~u~~a~!c.~.~va}~ _ıtl~!' rgıştır. 
mi muamelitım ikmal ile der• 

hal faaliyete geçecek •e fındık 

fıatları üzerinde nazımlık vazifesi
ni ifa etmeğe baslavacaktar. 

~·--
Çin şehirlerinin 
Bombardmanı ha
riçte kötü tesirler 
Bırakıyor 

<:>=;---

Londra, 6 ( A. A.) - lngiltere 
Baş peskoposunun riyasetinde 
L"ndrada yrpılan bir toplantıda 
Çinde sivil halkın öldürülmesi 
şiddetle takbih edilmiş ve muha
rip ol'llıyan sivillerin Çinde kat· 
Ulerini tc.kbih ed~n ve bu gibi ha 
rekt'\'.1t'rin devamına mani ola .. ak 
ikti9adi ,,e sivasi tıedbirlerin alın· 
ması h•ı•msunda önayak olmasını 
hü\<ii.,, .. tten isteyen bir karar 
sureti kabul edilmiştir. 

Hayattan •e•ler: 
~ ~~ 

: ........................ 1 
ı C. H. P. fle 

i Halkevi Haberleri 
........................ : 
Halkevinde : 

............... _.... ............. _....... -· 
Halkevi spor şÜbesi dün Rifat 

Eminatalaran başkanlıtında top• 
lanmıştır. Bu toplanbda Halke
vinde jimnastik dersleri verilme
ıine, avcılar klübüne bir yer te
minine ve Halkevi kupası futbol 
voleybol ve Atletizim müsabaka· 
ları tertip etmeği kararlaştarmıf• 

tır. 

Fransa ve ltalga 
müzakeratı 

Paris 6 ( R. ) - Fransa ba,n• 
kili hariciye nazm Delbos ile uzun 
bir mül4katta bulunmuştur . Üğre
nildiğine göre bu konuşma ltalya 
ile yapılmakta olan müzakereler• 
le alikadardır. 

--+--
Asamble mesaisini 
bitirdi 
~ 

Cenevre 6 ( R. } - MiUetler 
cemiyeti on sekizinci asampleıl 
• - · ~ıta.""'' . .. . .. . 

Asamble Çine müza
lıereti kararlaştırdı -· .. -Cenevre 6 l A. A. ) - Milletler 
Ceıniyı:ti asamblesi Çine manevi 
müzaheret vermeğe ve Çinin 
meşru müdafaa haklarının icra .. 
sına engel olacak mahiyette ted· 
birler alınmasına ve bazı devlet'.e
rin Çıne yardım için ne gihi ted
bir alabi!eeeklerini bildirrneğe 
da tet edilıneri ne karar vermiştir. 

Japon taarruzları 
ahim kalıyor -·-Şanghay 6 ( A. A. ) Çin 
ajansı Japonların Şan~hay cephe
sinde son derecede şiddetli bom• 
bard nanına raıimen Çinlilt'rln 
mnzilerini tamamile muhafaza 
ettiklerini bildirmektedir. 

vekili General Oıman tofdn .ne
r~si ne i ftirik et ınek üzere Sultan 
Ahmed ıneydanında roplan askeri 
kıtalara ve mekteplileri taftiş et
miş, beıtı y~dek s ·ıbay okulu ol
mak üzere asker ve ·nektepliler 
Divanyol'l, Sirkeci, Şişhane yoku
ş•ı, İstiklal caddesi yolu He Tak
si ne git nişleroir. Bütün yollarda 
bik ıniş olan hıtlk tarafrndan coş
kun tez4hüratla alkışlanını~lardır. 

rekkep bir heyet İstanbol ktımao• 
lığına giderek İstanbul halkının 
orduya minnet ve şükranlarını Bir izah 

c unlrnri yet abidesi önünde 
Vali ve belediye reisi M·ıhiddin 
O .tündat, generaller ve askeıi, 
ve miilki zevatla matb·1at mü-nes
ıilleri ve li nanım zda bulunmak
ta olan Ro•nen mektep gemiı.i 
k•ı nanda, •e efradı da gayri res
mi ı·ırette olmak üzere bulunı
yorlardı. 

Sut ondir buç11kta kıtaat ve 
mckteplerlıa meydanda ayrılmış 

arzetınişlerdir. -· .. -
Muğlada höylüye 

fidan tevziatı 
Muğla 6 ( R.) - Yeni yapıl

mak ta olan örnek fidanlığı gün 
gt>çtikçe teka nül etmektedir . Fi· 
danlıkta mıeyvalı ve meyvasız 

yirmi sekiz cir.s elli bin fidaa 
ydi ~tirilmektedir. 
B·ı fida"lıktan •imdiye kadar 

köylere binlerce fidan dağıtılmış· 
tır B 1 fıda ,(arda yetiştiklerinde 
ha 1ka ve köylüye parasız dağıtı-

lacaktır. 

B 
u sütunlarda, arasıra, bazı 
yaratılmış tiplt:re rast 
gelen arkadaşlar ve bazı 

okuyucular, gerek şifdhen ve 
gerek yazı ile, bunların kime 
ait olduğunu soruyorlar •. Mek
tup gön derenle re cevap ver
meye iml<an ve vakıt bulamı
yorum. Fakat şifahen soran· 

lara: 
- Bunlar, sırf yaratılmıt 

ı tiplerdir. İnsan tipleri ve ka· 
11 rakterleri üzeriııde etütlerdir. 

Şüphesiz ki bu yazılar, şunun 
vt:ya bunun için yazılmış de-

11 ğildir. Zaten içtimai kaide, 
1 buna müsaade etmez .. 

Diyorum. Bazıları inamyor• 
lar, bazıları inanmış görünü
yorlar. Fakat bazıları, manalı 
ve anlamış hissini veren bir 

- Oevamt 3ncil .aylada-

.. 

• 
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/ı içind~n ropörtajlar: 
Kızılçııllu eğitmen okuluna alınan 

köy çocukları 
lzmirde Kızılçulluda açılal"ak den Ali Demiray, Gerenfzden ~a-p~narda bir gün 

olan köy eğıtmen okuluna vila· is .nail Çetin, Akçeovadan Tahir 

b J Yetımiz köyierioin çocuklarından Yıgit, Hıdırbeyliden Nuri Aladağ, 
Düıman işgalinden harap bir 

tarla halinde kurtulan; cümhuri

yetin on beş yılhk feyizli devrin

de muntazam caddeler arastna 
yerleştirilmiş 700 evde 2700 yurt
ta,, sinesinde barmciıran Kar<>pı
nara, etrafını çevreleyen zengin 
ve münbit topraklar üstüne ser· 
pilmiş 120()() nüfuslu 22 köy 
bağlıdır. Karapınarın merkez ve 
mülhıkatında yı!da 7 /8 milyon 
kile incir ihraç olunur. Fakat 
Knrapınar istasyonunu Aydın 
ve N.ızi lliden sonra Aydın hattı· 
nın en çok gelirli istasyonu ya
pan, bu ista!yonun 40 köyü ve 
ilin en iyi ve bol pamuk, zeytin 
ve hububatını yetiştiren Koçarla 
nahiyesine de mahreç olmasıdır. 
Ekonomile durumunun önemi 
yukardaki izahattan belli olan 
Karapmarın bu gün balta gelen 
ihtiyacı bir posta ve telgraf mer· 
kezi ol '11a 'l\asıdır. Karapınarlılar 
bu ihtiyaçtan her parti kongre• 
)erinde bah!ederler, her rasladık· 
)arına tkra: larlar... Buna rağmen 
bu güne kadar ba1arılmayan bu 
dilek, Kuapınar için hakikaten 
çok mühi 11 ve hayatidir. Gerçi 
istasyon kapısma bir posta kutu
su asılmıştır. Fakat piyasa hare-

ketlerinden dakikasında haber· 
dar olmak mevki ve ihtiyacında 
bulunan tüccarların bundan :ayı
kile istifade et.neleri mümkün 
olmanaktad ır. Netekim, son gün· 
lerde Ay Jın ve İz nir gazeteleri-
-ı .. rA.-· ... .... ... , __..... "«=' g .. uuıdce ıon-
ra 11ahôplerinin el ine g eçen tel
graflar v.ırdır. Karapınarda bir 
posta ve telgraf merkezinin 
açıl naması, gelir bakımından 
posta ve telgraf idaresi için de 
mühim zararı muciptir. 

U bin nüfuslu olan Karapınar 
nahiyesinde birisi merkezde di
ğ ... rleri Erbeyli ve Karabağd:.. 
olınak üzere üç mektep vardır. 
Bazı köylerde henüz tamamlan
mıyan mektepler de tarnamJan
mağa çalışılıyor. Merkezde bir 
mektep binası olrnarna.a ve mek
tep olarak kullanılan binanın 

Ay~ef!i~sı:SB 

mektep olma~a elverişli u un• Çe,.tepeden Tevfık Subaşı, Çal· 
k kırk tanesinin alınacağını ve bun- .,. 

maması çok zorluk ve sı ıntıyı l · tıdan Hasan Uı.un, Yenipazardan ların ilk tedrisat ispekter erı ta-
mucip olmaktadır. Fakat, Kara- rafından tefrik edildiklerini yaz- H.ısan Tütüncüoğlu ve Ali Zorlu, 

Pınar gibi zengin ve gelirli bir 0Jalardan N.iZ ni Öztürk, Kuyu· 
mıştık. 

kamun merkezinin bunu devlet· Dün kültür bakanlığından bu caktan Mnstata Koç, Dualardan 

ten beklemesi do"-ru olmaz zan- k b Mah nud Şentürk, Bühaniyeden 
5 tefrik edilenler içinden me te e E S 1 h" d 

nındayım, iktsadi vaziyeti Kara- kabul eclılenlerin listesi gelmi ştir. Bürhan kmekçi, utan ısar an 
k r Arif l~ıldak, U nurJudan Hüseyin 

pınar kadar zengin ve uvvet ı Bu listenin bağlı olduğu emirde Yalar, Koçarlıdan H"yredain Çe-
olamayan Atçahları Karapınarlı- kültür bakanl ığı bu çocukların tin, Kupınardan Seyfc:ddin Pıpar, 
ların kendilerine örnek yaparak hemen sıh '.'li muayenelerinin yap· Ortaklardan Bekir Kaçar, Üzüm-
bir an evvel mekteplerini yaptır- tırı)arak ikinci teşrinin birinci lüden Murad Yır nibeş, Sınırteke 
malıdırlar. günü mekt~p te taahhüt ettikleri den Ö ner K-ırd, Ortaklardan 
Karapınar kamununda köy kal· otuz lira değerindeki ayniyatları Ft:t'1i Gezer, Güllübahçeden Tur-

kmması müsbet bir tanda yürü- iJe beraber mekte pte bulundur- gut Karaman, Dojran bey~en 
maktedir. Bütün köylerde helalar malarının teminini bildirmektedir. M·ıam ner Atav, Karahayıtt.an 
ç~kurlattırılmış, temizliğe çok Çocukların mektebe kadar olan Cafer Erzrum, K ırapınardan Sua.d 
ehemmiyet verilmiştir Yol yol masrafları mektep idaresince D &ğ'deviren, Bıyıklıdan Yalçın.taş, 
faaliyeti de iyidir. Bugün 15 ova tesviye edilecektir. U nurludan Hüseyin Çakar. Baş-

b · · d t- ı- Okula kabul edilenlerin isimle- çayırdan Mustafa Ersoy. Yenipa• 
köyünün epsıoı e mo or u va- zardan ilhan Güç, Bürhaniyeden 
sıtalarlarla dolaşmak yaı; ve kış rini ve köyll'rini yazıyoruz. M: b ned Yelaldı 85.ünlüden Os-
mümkündür. Üıiimlü köyünden Kemal Ay- man G5Kalp, Yenipazardan Tah· 
Karapınarda 925 yılında kurul- doğdu, Ktrabağdan M~h ned Yıl- sin ÇineliOjlu, K·ıvuc:aktan Meh· 

muş umuın üye mevcudu 161 dız, Kızılkayadan Halil Yıldız, med Asıhaş, Tosunltıdan Ahmed 
olan ve 31 faal azası bulunan bir Perlebevden Hi.iseyin Erkol, Ge- Yücel, K•ıyucaktan Ekreın Yalçın, 
gençlik biri ği vardır. Karapınar · renizden isnail Avdın, Güzelköy· Moralıdan Etem Ôıaydın. 
pnçtt~ninkfil~r~ri~~i~~ ~~==~~~==~.=~=~f~l~=~v·a~l~t~a~b~n~a.~n=~o~l~u~n~a~n~r~e~k~o~l~te=n~ı'~n 

tismanı, vergisi, ta•nır masra arı 
ıeltmek uğrunda verimli çalışma- henüz 78 bin çuvalının satılması 
)arına şahit olduğumuz birlik fut- caba .. . Hal hiç rüphe edilmeı.ki incir işinin daha pratik bir şe· 
bol takımı geçen yıl Aydın bölgesi çok iyi niyetlerle yapılmıştır .. 
tampiyon idi.Birlik binasının çatısı Pakat, yapılırken bir programa kilde organize edilmesi lüzumunu 

gaçenlerde kasırgadan çökmüş, dayanılsa ve ihtiyaca uydurulsa meydana çıkarıyor. 
sinema, sahne ve bütun eşyaları k k Karapınarda son hafta içinde 

imiş her halde bugün o os oca 
yağmur altında kalmıştır. Birhk bina bir bayk• ş yuvası olmazdı. üç tane kamyon kazası olmuş ... 
525 liraya tamiri kahtı olan bina· ı Yersizlikten çamurluk üstünde 
sını yaptırmak için 357 lirasını Uray bütün pazarı hale top ama· 

b ··ı · d t ğa karar vermiş, fılo.t l a•ta bu gelen bir müşteri yere yu ıarla-belediye ve spor o gesın en e- .. 
min etmiştir. Spor kurumu mer· 1 kararı verenler ~l~ak üzere çar.şı narak yaralanmış .• 
kezinden vadolunan 30() lira yar· s5ııüyor. esnaf_ ~şsız ka~acak dıye ı Kamyonun üstünde gelen blr 
dım vakti nde g el irse kış basma- h.1.1 k "-rar,n t::a thı lrın .. "'"""' nl ınu ılar. 1 adamın boğazına telqraf teli ta-
kurtarmak kabil olacrktı;.' ı ljugun hal bo-nboş dururken pa- ı kılmış ölümden zor kurtulrnuş .. 

zar, halin bitişiğindeki en iptidai a· 
Kuaprnarda tamamlanma'llış ır tü nseğe çarpan bir kam. 

bir şekilde k urulan çardaklar ı parti binasının bu yıl tamlanarak yonun üstende gelen 8 kişi yere 
h 

altında toplanıyor. . Sayın okur- ı 
mü im bir ihtiyacın karşılanaca~ yuvarlanarak muhtelif yerlerin· 
111 • ı .. · larım bana inanmak istemezler, 
5ın ı s evınç f" oğrenmım. den yara bere almışlar .. 

Karaplnarda en dl' kkate "ayan haklıdırlar cümhurı'yet"ın on be-... Kamyonlara fazla adam alma-
bir şey varsa o da haldir. Kara- şinci yılında buna kimee inanmaz mak için alınan tedbirin tatbiki. 
pınarda yapı !an 35'40 dükkanla fakat eser ve kakikat karşısında 
hal kadar programsız, maksatsız mantık olurmu. ne belediye kuvvetleri kafi gel-

yapılmış bir şey görmedim. Ura- Karapmarda h alk incir bahçe- miyor.. Yurttaşların hayatlarile 
ya l9000:iraya malolan ve elyevm lerinden g5çmeğe b4şJamış, fakat oynayan hu şehir dışı kamyon-

urayı mühim bir faiz borcu öde· her yıl yiyeceği inciri evine ta- lorının h.ıkkınan gelmek için da-
mek mecburiyetinde bırakan hal- şıyan bahçecil~r bu yıl ellerinde ha şiddetli ve esaslı tedbirler al· 
den, belediyenin elde ettiği gelir kalan mühim miktarda incirlerini mak lizım. 
vergisini bile karşılamıyor, amor- de beraber getiriyorlar, 250 bin çu- O. Becerik 

- B ·ırada mısın Recep ? 

• - Buradayım beğim . 

Baht işi 
ve sonra kat'i bir kararla sözle- 1 
rine devaın etti. 

- Eıret, bilhassa Leyla ve Kaın
randaıı kendini sakrn. 

Ö yle zannediyorum ki bunlar 
kıskanclıkları yü2ünden senin ba· 
•ına bir çorap örecekler ... bu gün 
ikiside Zeynep hanıma karşı müt
tefik.. Jikin yarın birinden biri 
diğerine rakip göı.üle bakacak. 

Sonra usulca yanıma sokularak 
kulağı nıa fısı ldadı. 

- Beği ın evvelki gün ·ıizl oteı: 
de araya n hanım geldi. içeriye 
girdi. 

Roman 

- R~cep. 

- B·Jyur Beğim. 

- Yeni faoilalarımla çorapla· 
rım nereye koydun ? 

- Mıııevra sandığına Beğim. 
- M~ydanda bir şey kalmadı-

ya .. . 
- GaJmadı beğiın. Portatif 

garyolanızı da iyicene sardım, 
bağladım . 

- D J rbünü m nerede. 
- İ; t~ burada beğiın . harita 

çantanızla ta !Jancan ızın yanında. 
- Pd<i Rece p, haydi git bir 

ara'>a g~tirde sen eşyal.trla istas
yona g it . B zi orada bt:kle. 

- 8JŞ Üitiine begi n . 
SJat iki bu rukta R~cep eşya. 

larla beraber ara'>aya bindi, gitti. 
Çıkan eşya bir manevra sandı

ğı ile bir karyola bağından iba
ret olduğu halde oda adeta bom-

Yazan: V. H. 

boş bir bal aldı. 

İçimde bir ağlamak arzusu du
yuyordum. 
Yuzbaşım mahmuzlarını şıkır

datarak oda da bir kaç defa ge
zindi, sonra. 

- Mıcid; dedi. Recebi sana 
bırakıyorum. Gider gitmez de 
ilmühaberlerini göndereceğim. 

Benden cevap alamazsan bil~ 
mekt'.lp yazmağı unut'llaf 

Slnr.ı bir iki tereddüt saniyesi 
geçirerek ilave etti. 

Zeynep hanıma hürmetlerimi 
söylersin . Sanada bir tavs ı yem 

var. 
Mü'ltkün olduğu kadar kısa bir 

zaman içinde tebdilhavanı alarak 
buradan savuş! 

Ben bu işin sonunda pek iyilik 
göremiyorum. Bilhassa ... 

Yine biran müter~ddit durdu 

Macid; Bunlar yaman kadınlar 
çoc·ığllm ... 

Munal<a,a etınek istemedim. 
Zaten ruhu ında bir bezginlik var
dı. Mfoakaşaya tahammülüm de 
isteğım de yoktu. 

- B ış üstüne yüzbaşım, sözle· 
riniı.i unutınayacağıma emin olu
nuz ... 

Kı lıcını beline bağlayarak : 

- H ıydi artık biz de çıkalım. 
Biraz öreberi d aha alabajlım. Son
ra te1ıriyemide yaptıracağım. 

Ötelden ayrıldık . Şuraya bura
ya uirayarak ist ıs yona vard ğımız I 
2a nan saat üç b~çuğu geçiyordu. 

R ecep garın büyük salonunda 
e'iyaların başında bizi bekliyor
du. 

D~rnek Zl'ynrp gelmiştı. 
Garın intizar salo nuna geçtik, 
K.tdıoların bölmesine doğru 

baktı •n. Zeynep ora da idi. 
Beni g5rünce kalktı, yanımıza 

geldi. 
Arkasında gri renkte gayet 

agır kumaştan şık bır çarşaf var
dı. Çok şık giyinmiş ve çokta 
güzelleşmişti. Elini yüzbaşıya 
uzatarak 

- Sizi teşyi etmek istedim Bey 
efendi, dedi. 

Zeynebin geleceğinden Fahri 
heye biç bahsetmemiştim. 811 ini 
karşılaş ına kendisini biraz şaşırt
tı. Maa:nafih bu alakadan çok 
mütehassıs olduğuda yüzünden 
belli idi. 

- Anan hanım efendi bu lüt· 
funuzla beni ihya ettiniz. Teşek· 
kür ederim zah netuıize .. 

perona doğru yürüdük. 
(Devam• yarın) 
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İlim ve din 
IHm gözlerimizin gördfiğ6, id

raldmizin kavradığı bütün tabii 
bUisab tetkik ederek kabul etti
ti faraziyeler, kaıı:iyeler, laı.ime

ler ve positulatler yardımile ka
nunlar.• orb ya atıyor; isbat edi
yorsa hakikatler üzerine istinat 
eden "isli niyet" dini de doğru
dan dokruya kalplere saldığı 
korku ile vicdanlar1 tesir altına 
alarak maksadına ram etmek 
gayesindedır. Dın mevzuatı olan 
hakikatleri dimağları düşündür · 
meden olduğu gıbi inandı'rmak 

istiyor. Geç"•işi, tarihi bir nazar
la t~tkik edecek olursak beşerin 

vicdanına hakim olan din kuvve
tinin birçok müsbet ve menfi 
cereyanlara a'llil ı>lduj'•ınu görü
rüz. Bunlara tetkik ve tahlil etme
ye şimdilik vaktimiz müsait de
ğil. 

K·ıvvetle ishat ve iddia edebi
liriz ki din ile il'llin aynı saf 
üzerinde muvazi gitmelerine im
kiıı ve ihtimal yoktur. 

ilim teki nül ve inkişaf ettikçe 
dini ah akın istinat ettiği esaslar 
blrf'r birer çök'tlekte olduğunu 
zaman ve hadiseler g5stermekte
dir. Nesil nesil. zaman zaman 
ebediyven unutulmaya mahkum 
olan bu dini ahlak yerine Hmin 
yanılmaz kanunları kendine mih
ver eden, beşeriyet umdelerine 
istinat eden Ş'l 'Jri Liikism, ahla
kı doğmakta ve tekamül etmek
tedir. 

ideal cu'tlhuriyette beşer şuu
runun boğ ·Jl-nuı Laikism ahlaki 
ile hiçbir za nan telif götürmez bir 
feydir. Beşer şuurunun beşeri 

duyg ılarının inkişafı ancak Li
ikis n ahlakı ile mümkün olabilir. 
Uiklsrn ahlakına tavsıf eden bir 
çok beşeri sıfatlara sayabiliriz. 
Tüzemenlik, eşitlik, hürriyet, fa
zilet 1... 

Bltün okullarımızda yarınki 

türkiyeyi ellerine müsterih olarak 
tuli n edeceğimiz gençlerimizi, 
çocuk!arı•nm ahlaki hayatta bu 
yükcıe.k sıfatlarla mütemayiz ol
duklarına görmek isteriz. Zaten 
ok·ıllarımızd.ı sistematik bir faa
liyetle takip ve tatbik edilen 
yöl<sek ahlak 41 Liiktsmin" terbi· 
yeııioin şamil olnn gayeside bu
dur. P.trtirnizin ide.thnde yürü
düğü esaslardan birini teşkil eden 
ve bu esasları tamamlayan " La
iktnı ,, oklemi henüz tahakkuk 
etcniı değildir. Manevvere benze
yen bir çok fertlerin Liiktsm 
ab1i'<ının mahiyetini kavramadık
luuu. hadiseler bütün habikatle 
gCSstermektedir.Hatti ki; sathi na• 
zarlarının niıfuzu ~österiften ve 
g&ünü1ten ileriye gidecek kud-
rette dahi değildirler. 

Ehı!m;niyetle söylemeliyiz ki 
cu n'.ı ırıyd tiirkiyesinin ahlakı 
Liıkts ndır. Bn sıfatı üzerimizde 
haklı bir gururla taşıya bilmek 
için hiç olmazsa kendimizi izah 
ettiğimiz sıfatlara göre hazırla· 
ma ıyız. Laik ah1ak terbiyesinin 
teki nül ettiği kadar curnhuriyet 
reji .nine biraz daha laik olmuş 
oluruz. Çünkü ahlak He karekter 
arasında çok sıkı bir münasbet 
vardır. Biziın de nokrat r~jirni 

her şeyden Önce yüksek karek· 
terli fertler istiyor. Mili şuurumuz, 
milli vic:ianımız, mil ı i hurriyeti· 
miz inkİ'faf ve itila ettigi nisbette 
biz eu nh~riyet terbiyesiııin cüm
huriyetcileri milli istikbal ufuk
larına daha kuvvetli, daha müte
bessi n, daha milli nazarlarla ba
kabilıri:z. 

Reşat Türkeş 

AYDIN 
= 

Bir izah 
• Battarah 1 net Sayfada • 

kafa sallayışile: 
- Sanki ben anlamadım 

mı? Diyor ve bir çok isimler 
zikrediyor. Bu sefer, ayak 
üzerinde ona, bin dereden 
su getirerek maksadı anlat-
mak mecburiyetinde kalıyorum 
ve ancak bundan sonradır ki, 
bu zevat da, tiplerimi, muhitte 
aramak külfet ve zahmetin· 
den kurtuluyorlar veya, bana 
karşı kurtulmuş görünmek is
tiyorlar. 

Fakat son aldığım mektup, 
hakikaten şaheser. Tipimin 
bir çok hususiyetlerini ken
dinde bulmuş, düşük tarafla
rını tardetmiş, benden hesap 
soruyor. Bir çok hadiseler, 
vak'alar sıralıyarak {Ben, böyle 
bir adam mıyım, ben şöyle mi 
yim .. Ben şu vak'a ile. iyiligimi, 
diğerendiş olduğumu göster
roı ş olmaz mıyım .. Beni şu, şu 
zevattan sorabilirsiniz. Ben şu 
ve şu mücadelelerde bulun
muş; ben, bilfiil, bu nıemleket 
için silaha sarılmış bir ada
mım. İsbat mı.. Şu, şu vak'a
lar ve şu, şu zevat şahittir
lar.) 

Bu tarzda tam üç sahife 
dolduran bu zat, belli ki çok 
asabileşmiş, çok hiddd bu
yurmuş. 

Bir daha, bir daha söyliye
yim ve tekrar edeyim ki, tip
lerim, yalnız ve ancak benim 
kafamın içindedir. Onu veya 
bunu kasdetmek hatırımdan 
geçmemiştir ve zaten böyle 
bir şey olmaz. 

Hem aziz ve hiddetli kari
im, emin olsun ki, kendisi 
düpedüz bir adamdır. Şahsi· 

1 

yetinin noksan veya fazla bir 
tarafı yoktur ki, mevzu ola-
bilsin - kendisini yakından 
tanımak şerefine ermişimdir -
bu itibarla alınması doğru de
ğildir. 

Ve, ben bakalım, özene be
zene yarattığım, kafamın için
de günlerce kanaviçesini yap
tığım bu kıymetli tiplerimi, 
kolay kolay ona buna izafe 
etmek cömertliğinde buluna
cak mıyım? 

Onlar, günlerce beni işgal 
eder, üç beş hat halinde ka· 
famm içinde doğar, sonra bü-
yür, dört başı mamur bir tip 
olur. 
Yağma var mı ki, onu kolay 

kolay şuna buna maledeyim. 
8'1 izahattan sonra zanne-

derim, artık müsterih olabilir, 
aziz ve hiddetli kariim. 

GÜNCÜ 

Abone şeraiti ••••..•.• 
z 

......... 
Yıllığı her yer için 6 lira. i 
Alta aylığı 3 liradır. i 

i idare yeri: Aydında C. H. i . . 

: 
: 
: . . 
i P. Basımevi . i 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin· i 
i lar için idare müdürlüğüne i 
i müracaat edilmelidir. i ................................................... 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü ' Etem Mendrea 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Baaımevl 

= 

Bir tavzih 
Gazetenizin 30/9/937 gün ve 56 

sayılı nushasının üçüncü ·sahife· 

sinin birinci sütununda Dalama 

29 ( Hususi ) ıu deposu işe ya
ramıyor başhğı altındaki yazıyı 

okudum. Bu yazının ne maksatla 

yazıldığım meselenin iç yüzünü 

bilen Dalama için malum oldu
gundan keyfiyeti tekzip eylerim. 

Şöyle ki : 

D.tlamaya gelen su köye gir

dikten sonra mecra baZJ evlerden 

geçtiğinden dolayı ıhhatı umu· 

miyeyi nazarı dikkata alan köy 

heyeti bu kısım mecranın tebdi

liıı e ve te'l:lil dolayısile yangına 

karşı tedbir almak ve ayni za

man da isteyenlere usulü daire

sinde su vermek maksadile bir 

deponun yaptırılmasını kararlaş

tırılarak fen memurluğundan ala
nan izahat dairesinde zemine uy

gun olarak bit su deposu yapbr

mış ve henüz sıvası ikmal edil

memiştir. 

o~ponun gayri fenni olduğu 

hakkında fen memuru tarafından 

s5z sarfedilmediği gibi bilakis 

yapılan mecra tebclilinden dolayı 

halk pis (kurtlu) sudan kurtul

duklarından ve temiz su içecek

lerinden çok memnundurlar. Ef

kiri u ınumiyede yazıldığı şekil

de böyle bir düşünce olmayıp bu 

düşünce yalınız bu işlerin yapıl

masını arzu etmeyenlerde olsa 

gerektir. Binaenaleyh depo fen 

memuru tarafından görülmüş ol

duğundan alınacak rapor aynen 

gazeteniz.de ilan edileceğinden 

işbu hakikatın umumi nazara ar

ı.edilmek üzere gazetenizin ayni 

sütununda dercini rica eder say
gılarımı sunarım 

Kamun bay 
S. Atayolu 

Aydın tapu sicil 
Mu haf ızllğından 

Umurlu köyünde oturan 
Mustafa oğlu Necip veresesi-

nin tescilini istedikleri aynı 

köyün çakallık mevkiinde do

ğusu kırım oğlu Mustafa ve 

öğretmen Necmeddin batısı 

derici Mehmed karısı kübra 

kuzeyi öğretmen necmettin 

güneyi derici mehmet karısı 

kübra ve yol ile çevrili tarlanın 1 

tapu sicilinde kaydı olmadığın- 1 

dan senetsiz tasarrufattan 

tescili için gazete ile ilin ta

rihinden itibaren 11 nci günü 

yerinde tahkikat yapmak üze

re memur gönderileceğinden 

bu tarlada aynı hak iddiasın

da bulunanlar varsa muteber 

vesaikle bu müddet içinde 

tapu sicil muhafızlığına veya 
keşif günü yerinde keşif ya
pan memura 438 fiş sayısiyle 
miracaatları ilan olunur. 

( 136) 

iş dairesi 'lnci bölge 
... 
Amirliğinden 

İş kanununun 29 uncu mad· 
desine göre iş verenlerin 
yapmağa mecbur oldukları 

dahili talimatnamelerde bulun
ması lazım gelen hususlar 
hakkında iktisat vekaleti ta
rafınden yapılan resmi tebliğ 
Anadolu ajansı vasıtasiyle lS 
eylul 1937 tarihli günlük ga
zetdeıle ve ayni tarihli 3709 
sayılı resmi gazete ile ilin 
edilmişti. 

Bu talimatnamelerin ilin 
tarihinden itibaren iki ay 
içinde tasdik edilmek üzere 
dairemize verilmesi lazım gel
diğinden ilgili işverenlerin bir 
bir an evvel yapıp getirmeleri 
ilin olunur. (137) 7 8 
• 
iş dairesi 'inci bölge 

.... 
Amirliğiııden 

iş kanununun 35 nci mad
desinin (C) bendine göre iş 
müddetleri hakkında hazırla
nan genel emir Anadolu ajansı 
vasıtasiylP. 221911937 tarihli 
günlük gazetelerle ve ayrıca 

23 911937 tarih ve 3716 sa· 
yılı resmi gazete ile ilin edil
miştir. 

Bu genel emir 11 teşrini
evvel 1937 pazartesi gunu 
saat altıdan itibaren meriyete 
girecektir. Bu emre göre İl 
vererıler tarafından tanzim 
edilecek usullerin meriyet ta· 
rihinden sonra 15 gün içinde 
yazı ile dairemize gönderil
mesi mecburi bulunduğundan 
ilgili işverenlerin çalışma sa· 
atlarını gösteren cedvelleri 
biran eveel yapıp getirmeleri 
ilan olunur. (136) 7 8 

Sultanhisar ihtiyar 
He gelinden 

ı 5 teşrinievvel tarihine tesadüf 

eden cuma günü Sultanhisar 

ilk okulu inşaatının zemin ka· 

b kargir, tuğla, beton ve be

ton arme inşaatı tutarı olan 

693 lira 12 kuruş işçiliği pa

zarlık suretiyle münakasaya 

çıkarılmıştır. Talip olanlar yu

karıda yazıla cuma günü saat 

on birde Sultanhisar ihtiyar 

heyeti salonunda hazır bulun

maları ve beraberlerinde de 

kati teminat 1 utara olan 104.57 

kuruşu da beraberlerinde ge· 
lirmeleri ilan olunur. 

(1.".\4) 6 10 12 14 

Aydın vakıf /ar 
Müdürlüğünden 

Üçer sene müddetle icarları 
artırmaya çıkarılan bağ, bahçe 

tarla ve sairenin ikinci arbr

ması 11110 '937 pazartesi günü 

saat 1 O kadar uzatıldığı ilan 
olunur. (135) 
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t OPERATÖR t 

! Dr. Nuri Erkan ! 
t. Aydın memleket haataneai Hariciye mütebas1111 • .. . 
t. Pariı tıp f akiiltesi hastanelerinden mezun t 
f Muayenehane: Park kar41ıında yeni yaptırdığı evinde • 
t lıer giin bastalarmı ıabah ıaat 7 • 8, öğleden sonra 3-6 ya • 
f kadar kabul eder. • 
• Acele vakalar her zaman müracaat edilebilir. 130 • 
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.. 

DOKTOR 

Nuri Şemsi Güneren 
intani Hastalıklar Mütehassısı 

Dahili intani hastalıkları laburatuvar muayenelerile 
teşhis ve tedavi eder 

Muayenehanesi: 

Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder L: 

l ı.iilıllillli.;LliliUllliıUlilll!ll . ruııı~CJ' ilii!Ulliıillı:.ııı.llu:.ıı:JlllillıUii 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsatın kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

: ............................................. ~ ...... : 
1 

DOKTOR !: 
FAHREDDİN SÜGÜR 

i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıklta"t Mütahassısı ! 
i Pa,is Top Fakültesi Hastanele<lnden lhtisash i 
ı _ Mu~yenehane: Aydanda Gazi Bulvarında Bafalıoılu dükkanının : 
ı uzennde her srün aabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : 
...................................................... : 
Vilayet Makamından 
Aydın ve civarının Akala 

pamuk mıntakası sahasına gir
mesi dolayısiyle pamukların 
mibzerle ekilmesi, çapa maki
nelerile çapalanması istihsal 
masrafı üzerinde müh;m tesir 
yapacağı •tikirdır. 

Bu noktayı nazı dikkate 

alarak arzu eden çiftçiler 
mibzerle ekilişi öğrenmek 

ilzere Nazilli ıslah istasyonuna 

gidip sitaj görebileceklerdir. 
Mibzer ve çapa makinesi 

olmıyan küçük çiftçilerin tar
lalarını bir üçret mukabilinde 
ekmek suretiyle hem kendi
lerine iş bulmak ve hem de 
çiftçilerin tohumlarını ve ça
palarını itimad edebilecekleri 

işçilere yaptırmak mümkün 
olacağmdan öğrenmek iste
yenlerin ziraat odasına kay
dolmaları ilin olunur. 

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Cilt, Saç, Belsoiukluğa, Firengi Hastalıkları 

mütehassısı 

,.1 la Park karşısı Bay doktor 
ınua,,.ne ane : Sadık evi 

Muayene .aatlerl ı Sabah 7 • 1 Öiledea •onra S • 6 

Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
Pari• Malatiroloji mektebinJen oe Jahiliye, fOCalr 

ha•taneleri ltlinilılerinden me.zun 

Herıün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane 
bina.sında kabul eder. (111) 
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! Her aradığınızı i 
• . •l 
: Kazım Aydınel {J 
! Kitapçılık ve kağıtçılık evinde bulursunuz : 

! Halk ve Okul ! 
• • + Kitaplarında mühim iskonto yapılır t 

• • • Okul Talebe r• 
~:ı Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir t: 
f~· HükUmet bulva" numa•• 2130 Aydın 117 ~. 
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C. H. P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 1 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• • 

ilin; her köşesine dağılan ve eh 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

• 1 

,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz . 

Aydın İli Tarihi 
Ya:r:an 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eıerden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

F'iab 250 kunJftur. 


