
İKİNCİ YIL 
No : 392 

SALI 
15 

il. Teşrin 1938 

İdare yeri 

Aydan 

C. H. P. 
Basımcvi - . . . - .~_ ~- ... , 

Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASİ HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

B. M. Meclisi dün tarihi • •• 
ırgu yaşadı 

--------

Bir çok hatipler büyük Atamızın az·z ha ıralarını göz 
yaşları içinde coşkun ve heyecanh hitabe erle andllar 
Cenaze merasimi için Kamutay yarım Büyük Şef n cenaze mera 

milyonluk bir masraf kabul etti simi pazartesi yapılacak 
Dün öğleden sonra Büyük 

Millet Meclisi toplandı. Radyo
nun bize getirdiği seslerden 
Kamutayın derin bir teessür ve 
heyecan içinde olduğunu anlı

yorduk. 
Bu anlayışımızın hakikat ol

duğunu millet kürsüsüne sıra ile 
çıkan millet vekillerinin içten 
gelen sözleri ispat etti. 

O büyük kurtarıcının yüksek 

dehasını, eşsiz byüyükliij'ünü an
latan hatiplerin sözlerini fartı 
teessürleri ve hınçkırıkları kesi
yordu. 

Hele bazı mebusların sözleri 
bu elim iftirakın acısından alın
mış ilhamlarla baştanbaşa bir 
şiir, yakıcı bir şiir gibi akıyor, 
yalnız söyliyenleri değil, orada
ki ve radyolar başında dinliyen 
bütün Türkiyenin zaten akan 

Atatürkün elim ziyaı 
karşısında 

Bütün dünya matbuatı Atatürkün 
eserlerinden hayranlıkla bahsetmekte 

ve ölümüne yanmaktadırlar 

Bir Norveç gazetesi diyor 

Bütün deylet reisleri içinde biricik olan Atatürktür 
Ankara 13 (A.A.) - Atatür

kün ölümü memleket dışında 
da büyük heyecan ve tesir o
yandırmışbr. 

Bu; zamanımızda hiç birdev
let adamının başaramadığı bir 
şeydir. 

Bir Macar gazetesi; Dünya, 

bu harp ve sulh kahramanı bü

yük adamın ölümüyle fakir 
düşmüştür. iktidarı, azmı 
ve behaderliği ile oau bil-

Devam1 3 ncü sahifede 

göz yaşlarını açtırıyordu. 
Bir saylavımız; teessürünün 

çokluğundan hitabesini bitire
medi. Hemen hepsi milli müca
dele senelerinden beri Atatür
kün yanında bulunmmak, ona 
yal<ından temas etmek, onun di
rektiflerini bizzat kendisinden 
almak bahtiyarlığına ermiş olan 
bu hatiplerin sözleri; sevgili ve 

Devamı 3ilnci sahifede 

Çin hariciye nazırı
nın taziye telgrafı 

Ankara, 14 - Çin hariciye 
nazırı, hariciye vekilimiz Şükrü 
Saraç oğluna aşağıdaki taziye 
~elgrafını çekmiştir. 
Kardaş Türk milletinin reisi 

ve babası Atatürkün elim .ziya
ından çok müteessir olarak ek· 
selansınıza hükümetim ve Çin 
milletinin taziyelerini arzederim. 

Berutta da teessür 
büyüktür 

Berut, 14 - Atatürkün ölüm 
haberi halk üzerinde çok büyük 
bir tesir hasıl etmiştir. Bütün 
halk Atatürküo resimleri önün
de göz yaşları dökmektedir. 

Hükümet reisi ve arkam, şeh
rin eşraf ve muteberanı baş 
konsolosumuza beyanı taziyet 
etmişlerdir. 

Berutta derin bir matem ha-
vası esmektedir. a.a. 

- - -=-

Hemen bütün dünya matbu
a ta Türkiyenin bu hakiki acısı· 
sına iştirak etmekte ve büyük 
askerin, büyük devlet adamının 
ve büyük şefin hayata gözlerini 
kapamasına candan esef eyle
mektedir. 

Gazeteler, Atatürke baş ma
kaleler ve makaleler tahsis et· 
mekte, fotoğraflarını neşrede~ 

rek hayatı ve büyük icraatı 
hakkında uzun izahat vermek-

1 

tedirler. 

Büyük şefin ölümü i 
• 1 

Bir Belçika gaçetesi;' muhak
kak ki Atatürk, zamanımızın en 
azımkar, yılmaz inkilapçısı ve 
islahatçısı idi. 

Bir Alman gazetesi; bu biri
cik adamın bir dahtt dünyaya 

1 

geleceğini zannetmiyoruz. Onun 
hakiki büyüklühünü zaman gös · 
terecektir. 

Hatayı baştan başa mateme gark etti 

Hatay meclisi müzakerelerini tehir etti 

Antakya 14 - Ulu Şef Ata

türkün ölümü umumi teessür ve 

bütün şiddet ve acılığıyla de
vam ediyor. 

olmaksızın her 
içindedir. 

kes teessür 

Ankara, 13 (A.A) - Anadolu 
ajan9ınm haber aldığına göre 
büyük önder Atatürk, Ankaraya 
getirildikten ve cenaze merasi 
mi yapıldıktan sonra, muvakka
ten Etooğrafya müzesinde as
keri ihtiramla muhafaza edile
cek ve ulu şefin şanile mütena
sip bir anıt yapıld1ktan sonra 
oraya konulacaktır. 

Ankara 13 (A.A) - Atatür
kün cenaze töreni, Ankarada 
21 İkinciteşrin Pazartesi günü 
yapılacaktır. 

Atatürkün ölümü dolayısiyle 
İranda sarayı Şahinşahi ve hü
kümet bir ay resmi matem ilan 
etmiştir. 

Atatürkün ölümünün memle
ket dışında husule getirdigi he
yecan ve teessür devam etmek-

te ve bütün dünya matbuatı bü
yük ziya etrafında uzun u.zadiye 
neşriyat yapmaktadırlar. 

Cumhuriyet bayra
mımıza iştirak eden 
Hatay heyeti döndü 

Antakya, 14 - Cumhuriyetin 
onbeşinci yıl dönümü merasi
minde bulunmak üzere Anka
ra ya ve müteakiben İstanbula 
gitmiş olan Hatay Millet Mec
lisi reisi Abdülgani Türkmenin 
başkanlığındaki Hatay heyeti 
avdet etmiştir. 

Heyet İskenderun garında 
karşılanmış ve Halkevinde bir 
çay ziyafetinde bulunmuştur. 

a.a. 

Ş. meclisi dün toplandı 
Büyük şef Atatürkün ebedi hatırası 
beş dakika ayakta sükut edilerek hür 

metle taziz ve takdis edildi 
Şehrimiz belediye meclisi 

İkinciteşrin içtima devresinin 
son toplantısını dün akşam be
lediye reisi B. Etem Mendresin 
reisliği altında yaptı . 

Celse açıldıktan sonra bütün 
milleti ve bütün dünyayı mate-

me garkeden Büyük Şef Ata· 
türkün ölümü münasebetiyle 

meclis umumi heyeti ayağa kal
karak beş dakika hürmet süku-

tu içinde Büyük Ölünün ebedi 
hatırasını taziz ve takdis etti. 

Müteakiben reisicumhur İsmet 
İnönüne, Büyük · Millet Meclisi 
reisliğine ve başvekil Celal Ba
yara taziyet telgrafları çekiime

sine karar verilerek ruznamede· 
ki maddelerin müzakeresine 

başlandı. 

ra belediye muhasebesinin 937 
ve elektrik muhasebesinin 936 
ve 937 senelerioe ait bütçe kati 
hesap cedvellerioin tetkik edil
dikleri, tahsilatın şayanı mem
nuniyet bulunduğ~nu ve muha
siplerin ibrası hakkındaki mali
ye encümeni mazbatası üzerin
de münakaşalar yapılarak en
cümen mazbatalarının kabulüne 
ve muhasiplerin ibrasına karar 
verildi. 

Ruznamenin ikinci maddesin· 
deki avukat Etem vereselerine 

Devamı 3 üncü sahifede 

~=-~=~=-=--=-c=====--==== 

Hatay - Suriye 
hududu tesbit ediliyor 

Antakya 14 - Hatay - Suri
ye hudutlarını tesbite memur 
Türk - Fransız heyeti Kırıkhan·
da çalıışIDalarına başlamıştır. 

Bir İngiliz gazetesi: Atatürk 
Türkiyeyi inhitat etmiş bir mem
leket halinden kuvvetli ve hür
met edilir bir memleket. haline 
getirmiş ve onu biç bir düşmanı 
kalmadan bırakmıştır. 

Ölüm haberi yıldırım süratiyle 

hatayın her tarafına yayılmış

br. Çarşılar kapanmış, Matem 

alameti olarak bayraklar yarı

ya indirilmiştir. Bila istisna ka

dın erkek, çoluk çocuk teessür 
yaşlan dökmektedir. Din farkı 

Hatayı istiklaline kavuşturan 
Büyük Atatürkün adı, her Ha

taylının kalbinde ebediyen ka

lacaktır. Hatay Millet meclisi 

müzakerelerini başka bir güne 

bırakmış, dükkanlar kapanmış, 
cami ve kliselerde Atatükün 

ruhu için dualar edilmiştir. 
a.a. 

Eski zabıt okunarak yazıldığı 
gibi kabul edildi. Maliye, Sıhhat 
ve İınar encümenlerinde reis ve 
mazbata muharrirleri seçiminin 
yapıldığı hakkında mezkur encü~ 
menlerden gelen tezkereler evrak 

! varide olarak okunduktan son-

Hatay Belediyeleri namına 
ilk olarak bir vagon buğday 
gelmiştir. Belediyeler icap eder· 
se buğday getirtecekler ve ma
liyet fiyatına halka satacak
lardı .... a.a 
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A~atürk, Eşsiz bir kumandan, büyük bir diplomat emsalsiz 
hır ilim ve fazilet adamı idi. O büyük insanı bütü dünya 

hörmet, takdir ve muhabbetle sevdi 
-4-

Atatürku b d . 
aı· 0 un an sonrakı fa-

ıyetleri kurd .. . d l . 
k ugu yenı ev eh 

uvvctlerd' k 
ker ırme , daima memle-

1 dolaşarak ve halk ile te-
ID .. ls ederek sezdiği ihtiyaçlara 
gore ıslah t k" 4 a ve teş ılat yapmak, 

tereddütlere nihayet vermek 
elzemdi. 

Atatürk, yapacağı bütün inkı
lap hamlelerini çok eskiden 

hazırlamış ve bunların zamanla
rını büyük bir sabır ile bekliye
rek sırasında meydana çıkar-

Atatürk Aydın ista5yonunda 
kurtardığın Türk Milletini asrın mak üzere hepsini milli bir sır 
medeniyet seviyesine ulaştıracak gibi yıllarca taşımıştır. Bir nut-
tedbirleri, sıraları geldikçe bi- kundaki şu sözler bu hakikati 
r~r birer meydana çıkarmak pek açıkça gösterir. 
0 rnuıtur. "Ben milletin vicdanın
sü~tatürk Anadoluda . aylarca da ve istikbalinde ihtisas 

n seyabatında halk ıle uzun • ~ • •• •• " •• l 
uzadiye görüşmüştü. Bu temas- ettıgım buyuk tekamu 
1

1
ar neticesinde ikinci büyük Mil- istidaaını bir milli sır 
et Meclisin' · t'h b • • • d . . ın ın ı ap eyanna- gıbı vıcdanım a taşıya-
~esını hazırladı ki bundaki fi- 'k b .. 
kır.ler dokuz Umde halinde ilan rak sıraları geldı çe u-
adıldi. tün içtimai heyetimize 
. Bu umdeler sonraları cumhu- tatbik ettirmek mecbu-

rıyet halh t' . ... par ısı programının 
esaslarını teşkil etmiş ve (Ana-
dolu • Rumeli müdafaai hukuk 
cenıiy t' · k . e ının adı halk fırkası ) 
fe lıne inkilap etmiştir. 

M Lozan muahedesi İkinci Büyük 
illet M l' · · 23 ... t 

192 . ec ısının agus os 
3 tarıhli içtimaında tastik 

edilince 't'lAf d l . .. ı ı a ev etlerı muta· 
reke muc'b' . l' d . ı ınce ışga ıne evam 
dtttleri yerlerimizi ve bu ara
I a stanbulu tabliyeye başladı-

sari. 1923 teşrinevvelinin 6 ıncı 
a ı .... 
k gunu itilaf generalları ile 

as erlerinin son kafilesi Dolma 
bahçe .. -

onunde Türk bayrağını 
ve askerini slimladıktao sonra 
~emleketinıiz hakkında asır
t arca beslenmiş fena fikirler ve 
l eşebbüslerle birlikte denize açı
bar1ak uzaklaşıp gittiler. fstan-

u un tahl' . .. . d l t ıyesı uzerıne ev e 
merke · · le . zının neresi olacağı mese-
9 91 nı.eydana çıkmıştı. Meclisin 

~eşrıncvvel 1923 içtimaında J zarnan hariciye vekili olan 

t'~~~Paşanın ( İnsmet İnönü ) 
; kı ettiği bir madde üzerine 

0 aranın devlet merkezi ol
ması kabul ed'ld' 

A 
t ı. 

t t" k 
bü .. ~ ur bu mesele hakkında 
m.Yl~ nutkunda şunları sövle-

ış ı. ~ 

" k artı yeni T" k' d l . . 'd ur ıye ev etının 
ı are merk · · k ezını anuneo tes-
bit etmek ica bedi yordu. Bütün 
mülihz~t. yeni Trkiyeoin idare 
merkezını anadoluda intihap ey-
lemek lüzumunu amirdi. Coğrafi 
ve sevkulceyş vaziyet en kati 
~emmiyeti haizdi. Devletin 
ı are ınerke1ini bir an evvel 
tesbit ederek d h'lA h · A a ı ı ve arıcı 

riyetnde idim. ,, 
Hükümet şeklinin Cumhriyete 

inkilabı, halifeliğin ilgası, din 
ile devletin ayrılması, medrese
lerin kapatılması, fesin atılması, 
medeni kanunumuzun asrileşmesi 
harf inkilabı gibi hepsi ayrı 
noktadan pek mühim ve çok 
hayati olan hamleler. İşte böyle 
Büyük Önderin vicdanında Mil
li sır gibi zamanını bek'eyip s,
rası geldikçe meydana çıkan 
tarihi şahesrl erdir. 

İkinci Büyük Millet meclisinde 
ilk aylardan beri inkilap hüku
met ve fırkasına muhalif bir 
hızp meydana gelmiş ve arala
rında müşterek bir gaye ve 
yüksek bir fi kir bulunmamakla 
beraber gerilik ve muhafaza
karlık uğrunda anlaşab len bu 
muhaliflerin tesiri ile meclis ve 
hükumet işleri gü.çlükle yürüme
ğe ve sendelemeğe başlamıştı. 
Zaten vekillerin ayrı ayrı meclis 
tarafından intihabı usulü vekiller 
heyeti arasında aranması lazım 
gelen fikir birliğine de engel 
oluyordu. Bundan başka bir kı · 
sım mebuslar vekaletleri intihap 
ve dairelerine göre paylaşmak 
teşebbüsüne giriıilerek Milli 
hakimiyet ve asri devlet mef· 
humundan uzaklaşmış bulunu
yorlardı. 

Nihayet vekiller heyeti vazife 
göremiyecek bir hale gelip istifa 
etti. günler geçtiği halde hü
hümet teşekkül edemdi. Fırka 
heyeti de hu zararlı hükumet 
buhranım ortadan kaldıramıyor 

ve kati bir namzed listesi ter· 
1 tip edemiyordu·. 

Buuun üzerine Atatürk mese
ye bizzat müdahale lüzumu. 
nu gördü. Ve adeti olduğu vec
hile işi yarım tedbir ile değil 
kökünden halletti. 

1923 senesi ilk teşrinin 28·29 
gecesi teşkilatı esasiye kanu
nunun hükumet adına ait olan 
ma maddesini t.ıtil ve başveki
linde reisicumhur tarafından 

intihap edileceği maddesini ilave 
etti. 

Bu td.lifi ertesi sab<-1h Fırka 

içtimarnd·l ve daha sonra Büyük 
Millet Meclisinin toplanış ·nda uzun 

uzun konuşuldu ve 29 · 30 ilk 
teşrin 1923 te Büyük MiUet 
Meclisinin ittif .ık ile kabul et
tiği teklif üzerine hiikumet adı
nın cumhuriyete inkilabı kabul 
olundu ve Atatürk ittifak ile ve 
büyük bir şevk ve heyecan ara
sında Türkiye cumhuriyetinin ilk 
reisi seçildi. 

Bu tarihi hadise daha ziyade 
( Cumhuriyet ) kelimesinin res
mi ve kanuni bir mahiyet alma
sını ifade eder. Hakikatta Tür
kiye cumhuriyeti, Birinci Büyük 
Millet Meclisinin Ankarada top 
lanışı tarihinden, yani 23 Nisan 
1923 den beri bütün hukuki 
mahiyetle kurulmuş bulunuyor· 
du ve Atatürk te bu hükumetin 
reisi,yani filen reisicumhuru idi. 

Cumhuriyetin gece yarısından 
sonra yüzbir topla bütün mem 
lekette ilan edilmesi tekmil tür
kiyede en büyük bir bayram 
sevinci ile karşılandı ve 29 bi
rinci teşrin güni\ o tarihten iti
baren Türklüğün en sevinçli 
bayramı oldu. 

3 Mart 1924 tarihi de Ata
türkün vicdanında sakladığt 

(milli sır) lardan birinin meyda
na çıktığı gündür. Halifelik bu 
tarihte kaldırıldı. Atatürk her 
inkılap gibi bunu da evvelden 
tasarlamış olduğunu nut!rnndaki 
şu cümle anlatıyor. 

"Ben şahsi saltanatın 
ilgasından sonra başka 

unvanlı ayni mahiyette 
bir makamdan ibaret kal- · 
ması laziıngelen hilafe
tin de mülga olduğunu 

kabul ediyorum. Bunun 
münasip bir fırsatta te
laffuzunu tabii buluyo-
rum.,, 

Halifeliğin ne tarihi bir kıy
meti, ne de siyasi bir mahiyeti 
yoktu. İslam alemi üzerinde hiç 
bir tesir ve nüfuzu olmadığı da 
cihan harbı esnasında Halifenin 
"Mukaddes cihat,, ilan etmesi
ne rağmen düşman safında bu
lunan müslüman askerlerinin 
Türk orduc;una hücümlarile ve 
Peygamber soyuna mensup 
adamların Osmanlı devletine ve 
Halifelik makamına isyanları ile 
büsbütün meydana çıkmıştı. 

Bunlardan başka din ile dev
let işlerinin ayrılması ve asır
lardanberi milletin asri ve me
deni sahada ilerlemesine engel 
olan adetlerin, müesseselerin ve 
kanunların ortadan kaldırılması 
;çin halifeliğin ilgası elzemdi. 

uğrunda bir çok mücadeleler 
yapılmış ve asırlarca beklenmiş 
bulunan devrimler tahakkuk et· 
meğe başland1. 

Şeriye vekaleti ve şeriye 
mahkemelerini kaldırmak sure
tiyle memlekette adaletin tev-

Bi?gük Şef Nazilli istasyonunda 

Zaten son Halife Abdülmeci
din saltanat hukukundan tama
men mUcerret olarak Halife se
çilmiş olması Halifeliğin büsbü
tün kaldırılması yolu üzerinde 
bir 'hamleden ibaretti. 

Zeka ve seciye noktalarından 
tabii halde bulunmıyan Abul
mecid saltar·ata özenircesine 
hereketleri ve muameleleri Os
manlı soyund,.n artık hiç bir 
hayir ge lmiyeceği kana tını ku
vetlendirdi. 

Onun da bir gün g elip cumhu
riyete ve millete kendinden evvel- , 
kiler gibi hiyanet edtceği mu
hakktı. 

Mecliste mürteci ve müteassıp 
beş on mebusun halifeyi adeta 
devlet reisi gibi göstermek iste
meleride artık bu manasız ve za
ruri müesresenin ilgası lüzumunu 

-;Çıkça ;;ydana koymuştu. 
3 Mart 1924 da kabul edilen 

kanun üzerine son halife Ab
dülmecid hanedanı ile birlikte 
Türk topraklarından ebediyen 
dö memek üzere uzaklaştırıldı. 

G"rek saltanatın ipaasından 
sonra gerek halifeliğ n kaldırıl
masını müteakıp Atatürke ha
life sıfat ve Unvanını kabul et
mesi için bir çok teklifler ya
pılmış, uzak yakın İslam mem-
leketlerinden de bu hususta ri
calarda bulunulmuştur. 

Fakat o, umumiyetle islamlık 
ve ayrı ayn islam meınl~ketle
ri için hin bir amdi :ve müsbet 
bir faydası bulunmadığı halde 
mütassıp ve muhafazakar zih 
niyeie müstenid olarak yenileş

me ve ilerleme ceryanlarının 
hızını kesen böyle bir mal<am 
ve ünvanı muhafaza ve idame 
doğru olmadığı ve kendisi buna 
vasıta olamıyacağı cevabı ile 
bu teldif ve müraca 11 tlar kati 
surette redetti. 

Atatürkün, medeni ve içtimai 
sahadaki rehberlikleri bundan 
sonra birbirini takip etmiştir. 

Muhtelif sahada birbirinden 
mühim olan ve meydana gelmc
sı ıçııı başka memleketlerde, 

zii hususundaki sistem yerleşti
rilmiş oldu. Bir kaç asırdan be
ri ancak cehaletin ve taassu
bun kaynağı haline gelen med
reseler kapatılarak memlekete 
tahsil ve terbiye müesseseleri· 
nin birliği esası kabul edilmiş 
oldu. 

Bir asır evvel kabul edilmiş 
fes, kırmızt bir geçe külah 
halinde iptidai ve zevksiz biçimi 
ile Türkün başına adeta bir 
püsküllü bela olmuştu. Onun 
ferdi şeklinden daha ziyade ba· 
şın içindeki firkir ve itikadın 
adeta bir damgası halinde te
lakki edilmiş olması idi. 

Atatürkün, hiç ümit edilmi· 
yen bir anda ve bir hamle ile 
on dört milyon türkün başından 
bu belayı attı. 

24 Ağustos 1925 de Ankara
dan Kastamoniye giderek ilk 
dafa şapka hakkındaki nbtku
nu söyledi. 

Şapka kanunu 1925 Teşrin~ 
nin 25 inde, türbe, tekke ve za
viyelerin kepadılmısı hakkında
ki kanun da 30 Teşrinisani 

925 te kabul edilmiştir. 

25/26 kanunuevvel 1925 de 
beynelmilel takvim ve saat ka
bul edildi. 

Türk içtimai heyetinin mede
niyet yolundaki en mühim adım
larından biri olan ( Türk mede
ni kauunu ) da 17 şubat 1926 
da kabul olunarak millet on 
dört asır evvelki ihtiyaçlara ve 
büsbütün ayrı muhit ve şartlara 
göre yapılmış olan ve ( Mecel
le ) namı altında toplanan ka· 
nunlardan ve orta çağlara ya
kışır nikah usulünden kurtuldu 
ve milletin yarısı demek olan 
ti.irk kadınını asırlardanberi 
mahrum edildiği bir çok hakla
rına kavuşarak hayatta tabii 
olan vazife ve mevkiini almağa 
başlamış oldu. 

Atatürk 7 Mayıs 1926 da ce
nup ve garp vilayenlerine doğ· 

Sonu 3 Üncll Sayfada 



SAYI : 392 

Bozdoğan 
ilçesi kamun kongreleri 
Bozdoğan ilçesi kamun kon· 

grelerinde bulunmak üzere par
timiz ilyön kurul üyelerinden 
belediye reisi Bay Etem Men· 
dresle Bay Şevket. Levend Cu
martesi günü Bozdogana gide
rek dün avdet etmiılerdir. 

Bay Etem Mendresin baıkan
hğında toplanan kongrelerde 
aeçilen yeni kamunyön kurulu 
ilyelerile delege ve yedeklerinin 
listelerini aşaiıda yazıyoruz. 

Yenipazar kamunu asli üye
liklere : 

Hasan Çiftçi, Riza Tekeli, 
Ahmed Daylan, Nuri Akçay, 
Mehmed Terzi oğlu. 

Yedek üyeliklere : 
Salih Akçay, Mehmed Terzi 

cğlu, Süleyman Fırat, Süleyman 
Altınkaya, Ahmed Aydıooğlu. 

Delegeliklere : 
Riza Tekeli, Hasan Çiftçi, 

Ahmed Terzioğlu, Mehmed Terzi 
oğlu. 

Yedek delegeliklere : 
Süleyman Fırat, Faik Savran 

oğlu, Ahmed Daylan, Süleyman 
Çerçi, 

Araplı kamunu asıl üyeliklere: 
Nuri Aysan, Emin Klavuz. Ali 
Süzen. 

Yedek üyeliklere: 
Hüseyin Barlas Mehmet Yıl-

dırım, Mehmet Eşen. 
Delegeliklere: 
Nuri Aysen, Emin Elçin. 
Yedek delegeliklere: 
Mahmet Yavuzdiler Ahmet 

Erten. 
İnebolu kamunu asıl üyeliklere: 
Mehmet Ôzbay, Şükrü Tar

han, Enver Suner. 
Yeden Dyeliklere: 
Hamdi Güner; Baki Özkan 

Mehmet Sert. 
Delegeliki ere: 
Şemi Duyar, Hakkı Siber Sa-

mi Çınar. · 
Yedek delegeliklere: 
Mustafa Sakallı, Hurıit Öz-

bak, Şükrii Tarhan. 
MERKEZ KAMUNU : 
Aıli üyeliklere : 
Tevfik Şener, Mustafa Sakal

lı, Süleyman Karabudak, Yusuf 
Tamer, Halil Toprak. 

Yedek üyeliklere : 
Nuri Prim, Mustafa Baıh, Ne-

cip Sertöz, Hilmi Akahn, Meh· 
med Akkanat. 

Delegeliklere : 
İsmail Hakin Tarhan, Ahmed 

Emin Karaman, Mehmed Top 
rak, Tevfik Şener. 

Yedek delegeliklere : 
Süleyman Karabudak, Süley

man Deyerli, Halil Toprak, 
Mustafa Başlı. 

HA YDERE KAMUNU : 
Asli üyeliklere : 
Hüseyin Yılmaz, Selim Baıa-

rık, Mustafa Karakaya. 
Yedek üyeliklere : 
Emin Muğla, Şükrü Başarık, 

Ahmed Çulha. 
Delegeliklere : 
Etem Torun, Mustafa Şahin. 
Yedek delegeliklere : 
Hasan Ôzdemir, Süleyman 

Karabadak. 

•• -···-Ozür ve düzeltme 
Cumarte~.i sayımızda ( Tarih 

ve Büyük Olü) baılıklı yazımda 
bazı tertip ve tashih yanlışlık
ları olmuıtur. Bilhassa yazının 
sonunda mürettiphaneye işaret 
olarak verilen rakamlar madde 
ıeklinde çıkmış. (Partin var) 
cümlesi (yarının var) olmuştur. 
Düzeltir özür dileriz. 

O. B. 

AYDIN 

Atatürkün elim ziyaı 
karşısında 

Baş tınafı birinci aahlfede 

miyen galiplerin tatbike kal
kıştıkları pranga siyasetini ilk 
kıran Atatürktrr. 

Bir Polonya gaLetesi; uzun bir 
yol kat edilmiştir. Azametli bir 
eser vücude getirilmiştir. Müte
addit zaferler elde edilmiştir. 
Bütün bunlar, Atatürkün eser
leridir. demektedir. 

Bütün devlet ve hükümet re
isleri taziyede bulunmuşlardır. 

Roma 13 R. - Türkiye hadi
sata üzerine sütun dolusu yazılar 
yazan bütün gazeteler, Atatür
kün tercemei halini neşretmek
le ve Türk kalkınmasının bütün 
merhalelerini tebarüz ettirmek
tedirler. 

İstiklal harbmın büyük bir ku
mandanı olan İsmet İnöaü hak
kında Atatürkün emin bir me!ai 
arkadaşı ve büyük bir hükumet 
adamı ve milletin itimadına 
mazhar olmuş bir devlet rücülü 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Peşte 14 - Macar ajan•nn
dan: 

Atatürkün ölümü mijnasebe-
tiyle bütün Macar gazeteleri 
Atatürkün tafsilatlı tercemei ha
lini neşretmekte ve bütün Ma
car milletinin bu derin mateme 
iıtirak ettiklerini yazmaktadır-
lar. A.A. 
Bükreş 14 - Matbuat Ata-

türkün hatırasına makaleler 

tahsisine devam etmekte ve İs
met İnönünün fotografiyle ter
cemei halini neşretmek suretile 
Türkiyede yapılan Cumhurreis
liği intihabatına geniş yer ver-
mektedirler. A.A. 

Sofya 14 - Bulgar ajansın
dan: 

Bütün gazeteler yeni reisicum
hur intihabı hakkında Ankara· 
dan gelen haberleri neşretmek
le ve İnönünün siyasi ve askeri 
parlak muvafhkıyetle•ini teba-
rüz ettirmektedirler. A.A. 

Sofya 14 - Bulgar nazırları 
Türkiye orta elçiliğine gelerek 
Cumhurreisiliği seçimi rnüna'ie 
betiyle hususi dt ftere isimlerini 
kaydtttirmişlerdir . A.A. 

Uslov 14 - Norveç telgraf 
ajansından: 

Biitün gündelik gazeteler, 
Atatürkün tercümei halini neş
retmek te ve uz1Jn makalelerle 
eserlerini hikaye ttm ~ ktedirler. 

Bir gazete; bugün türkiye o· 
kadar kuvetlidir ki, Avrupanın 
evvelce verdiği hasta adam ta
mamen tarih! karışmıştır. 

Atatürk yeni bir Türkiye ya· 
rattı. Bütün devlet reisleri ara
sında biricik olan Atatürktür. 

İstokholm 14 - Bütün İsveç 
matbuatı, Atatürkün ölümü mü
nasebetile uzun yazılar yazmak· 
ta ve bu büyük şahsiyeti teba-
rüz ettirmektedirler. a.a 

Büy~k Millet Meclisi dün tarihi bir 
gün yaşadı 

Battarafı 1 icl .. yfada 

mukaddes Atamızın yüksek var· 
lığının bizim ne büyük bir ha
zinemiz olduğunu ve ölümü-

nün yalnız biz türkler için 
değil; bütün beşeriyet ıçın ne 
elim bir zıya olduğunu tebarüz 
ettirdiler. 

Bu söylevler, bütün coşkun
luklarilş saat on dokuza kadar 
devam etti ve Atatürkün cenaze 
töreni hakkında ki kanunula 

meclis, bu tören için beı yüz 
bin liralık bir tahsisat verilme
sini kabul ederek celse tatil 
edildi. 

Aydında yas 
Büyük Şefimizi kaybettiğimiz 

giindenberi bütün yurdun her 
tarafında olduğu gibi Aydında 
da umumi kederli bir matem 
havası esiyor. 

Ulu kurtarıcılarının zıyaı ile 
yürekleri yanan aydınlılar, çok 
içten duydukları bir ihtiyaç ile 

o, büyük türkün bayat ve ha

tıralarını anlatan radyoların ö
nünde saatlarca sessiz gözyaş
ları dökerek dinliyorlar. 

Radyosu olan bütün müesse· 

seler, kahveler, gazinolar rad

yolarının hoparlör lerioi sokak

lara ç karmışlardır. 

Genç, ihtiyar, kadın, erkek, 
bütün halk, bu büyük kederin 
elemi altında neşe ve şetaret
lerioi ğaybetmişlerdir. 

Günler var ki Aydında bir 
çalgı nağmesi duyulmuyor.Kah-

velerde, gazinolarda eski kala
balık yok. Olanlar da ellerin
deki gazetelerin matemli yazıla
rına gömülmüş, mahzun ve mü
teellim oturuyorlar. 

Fırıncılar toplantısı 
Şehrimiz fırıncıları dün saat 

13 de Belediye reisi Etem Men
dres tarafından halkevi salo
nunda toplantıya çağrılmış, ve 
kendilerine Belediye hekimi ö
nünde memleketin sıhhatına belli 
başlı amil olan fırınlarımızın te-
mizliği hakkında izahat verile
rek bunu ne şekilde temin ede-
cekleri ciheti tenvir edilmiştir. 

Temin edilen vaziyete göre 
Belediye hekimi fırınlarımızla 
bizzat ve teker teker alakadar 
olacak her fmnın sıhhat noktai 
nazarından nokıanını işaret e
decektir. 

Bu toplantıdan istifade eden 

Belediye reisimiz Etem Mendres 
Aydın halkından bir örnek olan 
fmoc larımıza Türk Milletinin 
büyük ve acı ziyaından ölü 
~~asınd~~ bahsederek, bu yeisli 
gunler ıçın efkarı uınumiyenin 
muktazi icaplarının ve milli 
ablak denilen meziyetin neleri 
amir bulunduğunu izah etmişler 
bu surutle memleketin hem sıh
hi hem içtimai iki vakıası üze
rinde de durulmuşlardır. 

Gerek mesleklerinin ve gerek 
milli dvygularının noksanlarını 

gıdalandıran bu görüşmeden mem
nun olan fırıncılarımız EtemMen
drese teşekkürle ayrılmışlardır. 

YÜZ: 3 

Belediyinin yerinde 
bir kararı 

Bütün y~meklik yağları""o üstüne 
bir etiket konulacak 

Gerek pazar mahallinde ve 
gerekse bakkal dükkanlarında 
ve sair yerlerde satılmakta olan 
her nevi yemeklik yağların cins 
ve mahiyetleri belli olmama· 
sından halkın alış verişlerde da

ima aldanmakta ve zarar gör· 
mekte olduğunu nazarı dikkata 
alan belediyemiz, pazar yerinde 

"Halis tereyağı,, satanlarla ka
rışık veya yalnız nebati yağ sa
tanların satış yerlerini ayırmış 

ve bütün bakkal dükkanlarında 
SCihlan yağların 
ğın mahiyetini 
etiket koymağa 

üzerine de ya
gösterir birı-r 

mecbur eden 

bir karar ittihaz etmiştir. Bu 
maksadla pazar yerine Belediye 
tarafından mahsus levhalar ko· 
nulmuştur. 

Karışık yağlardan maksat me
sela keçi, yağile, koyun yağı 

1 vey~ inek yağile karıştırılmış 
keçı, koyun, manda veya nebati 
yağlardır. Bu gibi yağlara yağ
dan gayri bir madde karıştıran
lar hakkın fa ceza tatbik edile
ceği gibi ~attığı yağların mahi
yetini gizliyerek halis yağ diye 
satanlar da cezalandırılacaktır. 

Beledıyemizin çok isabetli olan 
bu kararı bugünden itibaren 
tatbik edilecektir. 

---------------~~---------~~~...;._---~~-----------------

Atatiirkün hayatı 
B~ şt.ır fı 2 inci sayfada 

ru çıktığr vir teftiş seyahatın

dan İzmire gelirk~n mevki ve 
ikbal bırsile kudurmuş beş on 
huysuz tarafından tertip edilen 
bir suikast teşebbüsü 13 Hazi-
randa hükumete haber veril
mişti. 

Bu alçakça hadise, Atatürkün 
bütün milletçe nekadar çok se
vildiğini meydana koymuş ve 
tekmil memleketi heyecana dü
şürmüştü. O , milletin umumi 
heyecanı üzerine neşrettiği be-

yannamede ( Benim naçiz 
vücuduw bırgün elbet 
toprak olacaktır. Fakat 
Türkiye cumhuriyeti ilel
ebet payedar kalacaktır) 
demek büyüklüğünü göstermişti. 

Arnavutluk ta 
Matemimize tştirak etti 

Tiran 14 - Atatürkün ölüm 
haberi Arnavutlul..ta büyük bir 
yeis tevlidetmiştir. Ölüm haberi 
Ankara radyosundan öğrenilir 

öğrenilmez hariciye nezareti 
üstündeki bayrak yarıya indi
rilmiştir. 

Kralın mümessili başyaver, 

başvekil. nazırlar, bütün mebus
lar, kor diplomatik, askeri mül
ki rical, dini rüesa, memurının 

büyük bir kısmı elçiliğimize ge
lerek beyanı taziyet etmişlerdir. 

a.a. 

Kardeş İrandaki 
seylap felaketi 

Tahran 14 - Hemedan ci
varıoda iki yüz kişinin telef ol· 
m:uına sebep olan tnğyanlar
dan sonra devam eden şiddetli 
yağmurlar, daha büyük bir fe
laket doğurmuştur. 

Yüzelli ev harap olmuştur. 

Ölenlerin mikdarı malum de-
ğildir. a.a. 

Habeşistaııdaıı Jıicret 
edenlere avdet 
izni verildi 

Roma 14 - Habeşistan mu· 
harebesi esnasında hicret eden 
bir çok Habeş ekabirine ve 
ve ailelerine memleketlerine 
dönmek için mezuniyet ·veril-
miştir. a.a. 

lmtlyn aahibl ve Umumi Ne9rlyaı 
Mü,lilrü ı Elf:ın Mendreı 

Bıı.sıldıvı ver : 

C. H. P. Rasıoıul 

\ Şehir Meclisi dün 
toplandı · 

B:.' tnrafı birlnd sayfada 

ait lurk sekiz lira borcun her 
ay müsavi taksitlerle alınmak 
suretiyle bir sene uzatılması 

hakkındaki Maliye encümeni 
mazbatası ile fasıllar arasında 
yapılması istenilen münakale 
teklifleri münakaşasız kabul 
edildi. 

Şehir imar planının tetkik ve 
tanzimi için bir şehirci mütehas· 
sısm getirilmesi hakkındaki fen 
işleri müdürlüğünün tezkeresi 
üzerinde münakaşalar yapılarak 
bu işin evvel emirde imar en
cümeninde tetkik edilmesi mu
vafık görüldü. 

Ruznamede konuşulacak baş
ka madde bulunmaması ve içti
müddetinin de hitam bulması ha
sebiyle toplantıya son verildi. 

Aydın Belediye Reis
liğinden: 

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan Cumhuriyet mahal
lesinde 320 ada 4 parselden 
müfrez 9 parsel numaralı ve 
318.75 metre murabbaı arsanın 
mülkiyeti açık arttırma ile sa · 
tılac aktır . 

2 - Muhammen bedeli met
re murabbaı 60 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görm~.k .. üz~~~ her gün yazı ~
leri mudurlugüne, artırmaya gır-
rnek üzre 1435 kuruş muvak
kat teminat makbuzlarile bir-
likte 24/11/938 perşembe günü 

' saat 16 da daimi encümenine 
müracaatlerı ilan olunur. 

5 10 15 20 (914) 

Aydın Belediye reisli
ğinden : 

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan Ramazanpaşa ma
hallesinde 49 ada 1 parsel nu
maralı ve 38. 'O metre murab
baı arsanın mülkiyeti açık ar
tırma suretile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met
re murabbaı 350 kuruştur . 

3 - İhale bedeli peşin öde
necektir. 

.. 4 - İ~teklilerin şartnameyi 
gormek uzere her gün yazı işle-
ri müdürlüğüne, artırmaya gir
mek üzere 1011 kuruş muvak-
kat teminat makbuzlarile bir
likte 24-11·938 Perşembe günü 
saat 16 da belediye daimi en
cümenine müracaatları ilan olu-
nur. 915 5 -10-15·20 
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111tlldın BiJtge Sanat Okulu Satınalma Ko-
~~onu Brışkanlığından : 

ıaat j~ı~a yazılı 7 kalem giyecek eşya 211111938 pazartesi günü 
istekli I e ı'çık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltmeye iştirake 
ile ID 

0 
an ar Tecim Odasma kayıtlı bulunduklarına dair belge 

ir ID ~~akk~t temioatlarını Mal sandığına yatırmış olduklarına da
Y•ıın: ~: ıbraz etmeleri lazımdır. Eksiltmeye çıkarılan giyim eş-

aı şartnameler her iÜn Okulda görülebilir. 

Cinsi 
Muhammen Muvakkat 

Fiyatı Tutarı Teminat Miktarı 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

18 1800 135 Harici elbise 100 kat p•hili. elbise 4 380 28 50 
3 50 1050 78 75 

95 ,, 
f elbısesi 300 ~ar~~ kollu fani le 

il 

50 185 13 87 
4 676 50 70 

370 ti 

arıcı ayakkab 169 Çift 
Dahili ayakkab: 3 50 647 50 48 56 

50 185 13 87 
185 Don " 370 it 

6 10 15 20 (916) == -==================================-~-==== b Aydı~ orta okul tale-
'" e kooperatifi başkanlı

Erdeyli incir ıslah istas
yonu müdürlüğünden 

gından: incir ıslah istasyonundaki yüz 
elli bin kilo miktarında tahmin 
olunan incir, menengeç ve ka-K_ooperatifimiz başkanlığın 

tnınyle . b" 
v yenı ır şekilde kurula-

:•~ından eski teşekkül tasfiye 
ddecektir K t"fl .1• • w • 

1 • oopera ı e ı ıııgı 

raağaç kütükleri bu ayın 27inci 
günü saat 11 de pazarlıkla ar
tırılarak satılacağından mahal
linde tesellüm şartiyle incir kü-0.8° mezun talebenin 15 Birin

cı K-anuna kadar müracaat ede-
,~~ ilişiğini kesmeleri, müdde
hnı tecavüz ettirenlerin serma
~el~ri yeni teşekküle irat kay-

tükleri için kilosu elli santim
den ve diğerleri için kilosu bir 
kuruştan öteye artırmaya talip 
olanların yazılı gün ve saatta 

edılecel<i ilin olunur. 
Erbeylide incir ıslah \stasyonunda 

913 4-15-25 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

9, 12, 15, 18 

~-... ;;~~..:oll~lll!!.'ll~~pı .. ıııfll!'ll~~~fl"!'ll~'llll""ll~ı~ıııll!!!ll~ 
ır---...... c.:..-... ·~~~~~~ ... ~6~~ .. ~.16·~·~~,:;.1~ 

! Necip Aydın f!) 
• Rontgen mütehassısı [•4 1 
• ~1 

1
: Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen Jj 1 

• doktor Ziya evinde hasta kabul eder. ~"' 
f ~ 
ı Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar ~!i fl-.. icabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. (+:i 

• ~ • ~1~11!!'11il'!.'ll~~~~ll!'!'lllll'!.'ll!:..lllfıı.:..tll~Jll!'l~lll!'..'ll 917 ll'!'lllP"'ll•~~ ~l~~~ıı:.~~ıı~~~~~l~ıll!;!'tll ~Jıı!°ııı~~ ~ 

• • • • ~ıı.::,q.q:qıı:,ıt~~lll;Qf';qll;llPJ:11P~ll~"'ll~lllfl.lllO;!lrı;'IO~Jı;tııı:'lıı::tıı1~'Silj 
~:iiiıllıı":iılllio~dlıi:idlı.;;ıınıı:;;:ılll!ı.oıdlli;;dllbiiı/tlblitlltıioidlthdilllioıtllıiidlllbooiıl~iıl!JıMiılliı.ı~1 

Demir iş atölyesi f!j 
Yeni açılan ve sanatokulu me- i~~ 

.,._+a 

zunları tarafından idare edilen ~!) 
DEMiR iŞ ATÖLYE Sinde C•l 
Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur

fUn borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç 
sahiplerinin atölyemize f?Üracaatları. 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur 
ve Osman Alpsoy 

................. ,,, •• i ••• ,,, •• j 

Biçki ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker kayda başladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
b~lümum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
dırektölüğündcn tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne ahnarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
ınıarafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet itleri yağlı boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· 
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 

Adru: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

t!) 
•l 
•l 
•1 

• • • • 
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AYDIN SAYI: 392 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ .. 

AYDIN - DEMİRYOLU GADDESİ .'i 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık
ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo 19#'19 modelleı·i/e SPARTON radyola1·ı
mız11ı geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm . 
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Basıme·vimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


