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KAMUTAY GRUBU 
Celcil Bayar Kabinesine ittifakla 

itimat reyi verdi 
Ankara 15 - Cumhuriyet 

halk partiıi kamutay gurubu 
bui'Ün ( 15 ieinci teşrin ) de 
Trabzon mebusu Hasan Saka
nın reisliğinde toplanmııtır. 

Başvekil Celal Bayar yarınki 
Büyük Millet Meclisi toplantı
ımda cumhur reisi ismet lnönü-
nün tasvibine iktiran eden hü
kumetin millet meclisinden iti
mat talep edeceğini söylemit ve 
bu ıöz sürekli alkıt ve muvaf
f akiyet temennilerile karşılan
mış ve yeni teşekkül eden ka
bineye itimat reyi verilmeıi tam 
bir ittifakla karar altına alın-
mıtbr. 

Gurup içt!mamdan sonra icra 
Tekilleri heyeti toplanmııtır. 

C. H. Partisinin 
teşekkürü 

Ankara 15 - Cumhuriyet 
Halk partisi genel sekreterliği

ne yurdumuzun her tarafından 

Parti, Halkevi, Balediye ve di
ğer müesseselerle bir çok yurt
taşlardan gelen ve Atatürkün 
ebedi ziyaından miltevellit ıon-

suz acıya terceman olan bin

lerce telgrafa genel sekreterlik 
tarafından verilen cevapta; 
memleket acısının ve unutulmaz 
matemimizin biltün dünya tara
fından paylaşıldığı kaydedilerek 
millete başsailığı temenni edil-
mektedir. A .A. 

Celal Bayarın 
Üniversite gençlerine 

iltifatı 
Ankara 15 - Batvekil B. Ce

lil Bayar üniversite rektörlü
iüne şu telgrafı çekmiştir. 

" Matemli günlerimizde üni
veraitelilerimizin yaptığı göste
rileri yakından takip ettim. 
Üniversitelilerimizin bu asıl ha
reketlerindan dolayı kendilerine 
teşekkürlerimin bildirilmesini ri-
ca ederim. a.a. 

Sovget kolonisinin 
Dostluk tezahürü 

Ankara, 15 - Ankaı ada bu
lunan Sovyet kolonisi bugün 
S7tat onda toplu bir halde Ulus 
meydanındaki Atatürk anıtına, 
üzrerinde (Ankaradaki Sovyet 
koloniıinden A\atürke) yazılı bir 
çelenk koymuılar ve iki dakika
lık bir sayğı sükütl yapmılardır. 

•.a. 

l Ankara, 15 ( A.A.) - Bü- / doydugu teessürün Millet mü
yilk Millet Meclisi dünkü top· messilleri tarafından bir defa 
lantısında İsmet İnönü'nün reisi
cumhur]mğa ıintihabı dolayısile 
Başvekil Celal Bayarın istifa 
ettiğine ve yeniden başvekil ta
yin edilen Celal Bayarın riyase· 
tinde teıekkül eden icra vekil
leri heyetini gösteren listenin 
ıu~ulduğunl' dıir başvekalet 

tezkeresi okunmuş müteakiben 
Atatiirkün cenaze merasimi için 
yapılacak sarfiyata ait kanunun 
tercihan ve müstacelen müza· 
keresine geçilmiştir. 

Bu kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde açılanm üzakere; Büyük 
Şef Atatürkün ziya• ebedisi kar· 

daha ifadesine vesile olmuştur. 
Kürsiye birbirini takiben çı

kan hatibler Atat;jrkün ölümü 
karşısında Türk milletinin en 
gençinden en ihtiyarına kadar 
hisettiği içten acının büyüklü
ğünü gösteren sahneler yaşattı
lar ve onun Büyük eserine ve 
hatırasına karşı olan ebedi bağ
lılığı teyid ettiler. 

Hatiplerin coşkun ve heye
canlı beyanatından sonra heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakere 
kafi görülerek Atatürl<ün cena-

,ze merasimi yapılacak sarfiyata 
ait kanun ittifakla kabul edil-

şııında bütün Türk Milletinin m:ştir. 

Reisicumhurumuz 
İsmet İnönünün değerli teşe~kürleri 

A_nkara 15 (A. A.) - Riyaseticnmhur katipliğinden: 
Yurdun her köşesinden, şehirlerden ve köylerden parti teşek

külleri ve halkevleri, spor kulüpleri ve müesseselerden sayın 
balkın temiz duygularına tercüman olan bir çok telgraflar gel· 
mekte devam ediyor. 

Bunlardan pek mütehassıs olan Reisicumhur İsmet İnonu son
suz hşekkürlerinin Anadolu ajansı vasıtasısiyle kabulünü rica 
etmittir. 

Büyük Şefin 
• 

Cenaze törenine şehrimiz namına 
gidecek heyet seçildi 

Partimiz İlyönkurul üyelerile 
belediye meclis azaları dün ak

şam İlbay ve Parti başkanımız 
i. Ôzdemir Gündayın baş-
kanlığında, partide grup toplan
tısı yapmışlardır. 

Bu toplantıda 21 son teşrin 
938 pazartesi günü Ankarada 

yapılacak Büylik Şefimiz Ata
türkün cenaze merasiminde Ay
dmı temsilen şehir "meclisi adı
ua Belediye reisi B. Etem Mend-
res, partiyi temsilen ilyönkurul 
üyelerinden B. Nafız Karabudak 
ve halkı temsilen de eski say
lav çiftçi B. Fuat Erlaçin itti
fakla seçilm•şlerdiı·. 

Tütün piyasası açıldı 
Dünden itibaren Aydın ve Çinede 
kilosu 60 kuruştan 75 kuruşa kadar 

250 bin kilo tütün satıldı 

lkti1&t vekaleti tarafından bu 1 

vıl tütuntıatışının bir günde baş-, . 
laması için verilen karar üzeri-
ne dün bölgemizin her tarafın
da tiltün satışı başlamıştır. 

Dün piyasanın açıldığının ilk 
günü olmasına rağmen Aydın 
ve Çinede kilosu 60 kuruştan 
75 kuruşa kadar 250 bin kilo 

Devamı 3ünci sahifede 

Dalama kamun 
kongresi 

Aydın merkez ilçesine bağlı 
C. H P. Dalama kamun kon
gresi dün, parti ilyönkurul üye
lerinden halkevi başkam avukat 
Neşet Akkorun ba~kanlığında 
toplandı. Kongrede merkez ilç-
yönkurulundan Hamit Altıpar

mak ta bulundu. 
Kongre açılınca; ebedi ziyaile 

bütün Türklük alemani ya! ve 
mateme gark eden büyük şef 
Atatürkün yüksek hatıralarını 
taziz için kongreyi beş dakika 
ihtiram sukutuna davet etti. 
Beş dakika ayakta sükut edildi. 

Kan,unyönkurulun çalışma ra
poriyle, hesap, bütçe ve ccak-

lardan gelen dilekler okundu. 
Dilekler üzerinde başkan ve 
kamunbay tarafından kongreye 
izahat verildi. 

Çok samimi ve birlik havası 
içinde geçen konüere yeni ka
munyön kurul asil üyeliklere: 

İsmail Dönmez, Mastafa Ural 
Muammer Balcı, Fahri Çetio, 
Mehmet Adanır. 

Yedek üyeliklere: 
Mustafa Erkul, Şükrü Balcı, 

Kazım Karaman, Muhıin Özcan 
Rauf Yağcı. 

Deleğeli Here: 
İsmail Dönmez, Mehmet Ada

nır, Kemal Yağcı, Muharrem 
Kılcı, Fahri Çetin, Mustafa Er
kul, Muammer Balcı, Muhsin 
Özcan. 

Yedek de legeliklere: 
Kazım Karaman, Mnstafa Er

baş, Rauf yağcı, Şükrü Balcı 
Asım Bozkurt, Fahri Adanır 
seçilmişlardir. -···-
Büyük Atamızdan 
Danimarka matbuatı da 
hayranlıkla bahsediyor 

Kopenhag, 15 - Bu sabah 
çıkan gazeteler, Atatürküo ölü
münden ve mezayasından bah
setmekte ve Atatürkün hayatın· 
daki eserile dünyada, mükem
mel bir asker ve yüksek bir 
devlet adamı mezayasını nefsin
de cem etmiş bir kahraman ola
rak ebediyen yaşayacağını yaz-
maktadırlar. a.a. 

Halk evi 
Başkanlığından 

Büyük şefimizin elim 
ziyaı münasebetiyle bu 
gece saat 20 de halke
vimiz salonunda yurd
daşlarımı za onun eser 
ve hatıralarından bah
sedilecektir. Dileyenle
rin bu toplantıda bulun-
malarını rica ederim. 

! Köylü ile konuştum 
Bugün Türk köylüsü ile ko· 

nuştum. 

Satmak için pazara getirdiği 
bir haftalık mahsulünün başında 
boynu bükük ve gözleri kaybe
dilmiş sevgilinin hayaline dal
mış oturan, kadın, erkek Türk 
köylülerile konuştum. 

Uzaktan görünen hükumet 
konağının bayrağını göstererek 
sordum. 

- Nine; bu bayraklar neye 
böyle yarı çekilmiş ? 

Yurd için şehit dü,müş kim 
bilir kaç evladının mezarsız 

ölülerini kalbine gömmüş olan 
bu en az yetmişlik Türk anası, 
cevap verdi. 

- Sus oğul! Yüreğimin ate
şini uvandırma. Ciğerimin yara· 
sını deşme. 

Beni söyletmek istiyorsun. 
Onun için de pek eyi bildiğin 
şeyi bana soruyorsun. 

Ve sonra göz pınarlarından 
taşıp yüzünün buruşukları ara· 
sında yollarını şaşıran göz yaf• 
larını Yazmasının ucuna içirerek 
ilave etti: 

- Atatürk ölmüş. Dört gün
dür ağlamaktan gözlerimiz ka· 
pandı, acıdan yüreğimiz yanı
yor. 

Büyük, küçük, kadm, kızan 
yasımızdan günümüz karardı. 

Arkasını duvara dayamış bizi 
dinliyeo kır çenber sakallı bir 
köylü atıldı: 

- Yandık oğul, dedi. Yan
dık. Bu ölüm bizi tam canevi· 
mizden vurdu. 

Ecelin işi yok bizim gibi öm
rünü yetirmişleri koduda gitti 
ODU aldı. 

Sonra mütevekkil ve imanlı 
bir tavırla başını kaldırarak 
sözünü tamamladı. 

_ Taori yerine gelene sağ-
lık ve uzun ömür versin . 

Yurdu onların gölgesinden 
• 1 mahrum etmesın . 

Onlara sordum. 
_ Onu çok mu seviyordu-

nuz ? 
İkisi birden cevap vereiler. 
_ Sevmekte söz mü oğul, 

sevmekte .söz mü ? O bizim en 
sevgilimiz, göz bebeğimizdi. 

- Onu hiç göreünüz mü bari? 
Dedim. 

İhtiyar kadın, yaşlı gözlerini 
yumarak, hayalinin karanlıkla
rında onun hayalini arıyormuı 
gibi inledi. , 

- Kendini görmedim amma 
yaptıklarını gördüm.. O da o, 
demek değil mi? 

Sonu 3 üncla Sayfada 

Halkevei 
başkanlığından 

26/11/938 Cumartesi iUDU 

spor tühemiz tarafından bir kır 
koşusu tetip olunmuştur. 
Koşuya iştirak edecek sport

men gençlerimizin adlarını 22/ 
111938 gününe kadar halkevi -
bürosuna yazdırmaları rica olunur. 



' 
AVIHN SAYI : 3t3 

c 

ATATiiRKiiN HAYATI 
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Atatü k" ı d r un 5 teşrinevvel 1927 

k e açılan Cumhuriyet Halk fır-
•ıının ikın' . b" .. k k . 

d .. cı uyu ongresın· 
e ıoylcd· v. k ıgı nutuk yalnız Hal 

Partia' · h ' . ının, atta yalnız cumhu-
rıyet tarihinin degv il umumi Türk 
ta 'b· ' rı ınin h . l' hAd' l . e emmıyet ı a ıse e-
~ın~en biridir. Bu büyük nutuk 

ıazıranın yirmisine kadar yani 
atı ·· d gun evam etmiştir. 

1
• Atatürk pürüzsüz talakati, iç· 
~' canlı sesi ve o mümtaz hita
etile yaptıklarını anlatırken 

:nu dinleyenler dünyada ilk 
efa tarihin bizzat konuştuğunu 

duyınuş oluyorlardı. 
· Atatürk yaptığı ve anlattığı 
ta 'h' rı ı yazdı. Basıldığı zaman 
543 b" "k . uyu sahife tutan bu eş-
ıız ve muazzam eseri bir ders 
gibi okumak her türke elzem
~ir. lier tarafı ezberlenmeke 
ayık veçizelerle dolu olan ve 
bir çok sahifelerinde hakiki 
edebiyatın en yüksek örnekleri 
bulunan bu nutkun son kısmını 
b?raya aynen dercediyoruz. Bu 
yüksek hitabeyi ( Atatürk nesli) 
adını taşıyacak olan türk çocuk
lar d · ı aıma vicdanlarında heye-
canla ve imanla tekrar edecek
lerdir. 

"Bu gün vasıl olduğu
muz netice, asırlardan 
beri çekilen musibetlerin 
• • 
ıntıbahı ve bu aziz vata-
nın her köşesini sulayan 
kanların bedelid ~ r. 
. ~.u neticeyi tür k genç
lıgıne emanet ediyorum. 
.EY. Türk gençliği! Bi

rıncı vazifen, Türk istik
) "19 • a ını, Türk Cumhuriye-
tini ilelebed muhafaza 
ve rnüdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istik
balinin yegane temeli 
budur. Bu temel senin 
jn. kıymetli h.azinendir. 
stıkbalde dahi seni bu 

hazinenden mahrum et
mek istiyecen, dahili ve 
harici bedhahların ola

. caktır. 

Bir gün istiklal ve cum
huriyetini müdafaa mec
buriyetine düşersen va-
"f ' 21 eye atılmak için, için-
~e b~Iunacağın vaziyetin 
n~kan ve şeraitini düşün
mıyeceksin! 

Bu İmkan ve şerait çok 
na müsait mahiyette te
zahür edebilir. istiklal ve 
Cumhuriyete kasdedecek 
düşmanlar, bu gün dün-
yada görülmemiş bir ga-

libiyetin mümessili ola- 1 Ve o gün Atatürkün yük.9Ck 
bilir. Cebren ve hile ile ve ebedi yadigarı olan yeni 

türk harfları kabul edildi. 
aziz vatanın bütün kalele- Büyük şefin bizzat başında 
ri zabtedilmiş, bütün ter- : bulunarak ve hazan geceli gün

sanelerine girilmiş, bütün düzlü çalışarak meydana getir
orduları dag"' ıdılmış ve 1 digi tarih inkılabı, ondan sonra 

gerek dil cemiyetini, gerek dil 
memleketin her köşesi 1 kurultayını bizzat himaye ede-

bilfiil işgal edilmiş olabi- j rek çok defada reisliğilede şe
lir. Bütün bu şaraitten I reflendirerek ilerlettiği türk dili 

inkılabı onun milli kültür yolun-
daha elill' ve daha vahim I da memlekete verdiği yüksek 
olmak Üzere, memleketin ve ebedi eserlerden ve yadi-
d h·r d .k .d h. 1 garlardandır. 

a 1 ın e, ı tı ara sa ıp 1 o sayededir ki osmanlı dev-
olanlar gaflet ve dalalet rinde memlekette unutturulan 

ve hatta hiyanet içinde j ve varlığı ancak yabancı diller
bulunabilirler. Hatta bu I deki eserlerden sezilebilen bü

iktidar sahipleri şahsi yük tarihi meydana çıkarılmış 
ve Türk dili başka dillerin esir

menf aatlarını müstevlile- liğinden kurtulmak ve benliğini 
rin siyasi eme Heriyle tev- l bulmak ynluou bulmuştur. 
hid edebilirler. Millet fak- Bu harikulade adamın dima

rüzaruret içinde harap ğındaki kavrayış kabiliyeti ve 
bütün memleket işleri üzerin

ve bitap düşmüş olabilir. deki çalışma tarzı tahlil olun-

Ey Türk istiklalinin ev- duğu zaman akıllara durgunluk 

ladı! f şte bu ahval ve şe- gelir. 
. . . d d h• .f Elini dokunduğu her işin na-

r aıt ıçın e a 1 vazı en sıl canlandığı düşünülünce şah-
Türk f stiklal ve cumhu- si yetinde insalıktan üstün bir 

riyetini korumaktır. kudret bulunduğuna inanmamak 

Muhtaç olduğun kud- kabil değildir. 
ret, damarlarındaki asil Devlet merkezi olduğu gün 

geniş ve çok bakımsız bir köy 
kanda mevcuttur.,, halinde bulunan Ankaranın on, 

1 Teşrinisani 1927 de Ata- on iki yıl içinde en mamur ve 
türk ikinci defa olarak Millet medeni Avrupa şehirlerinden 
meclisinin ittifakiyle Reisicum· farksız bir hale gelmesi, bir tek 
bur seçildi. yaprağı buluomıyan kısır bir sa-

Atatürk yukarıda bahsettiği- hadaki orman çiftliğinin bugün 
miz S!ibi vicdanında taşıyarak muazzam ormaniyle, her türlü 
zamanları geldikçe ortaya at- tesisat ve mahsulatiyle fışkırmış 
tığı (milli sırlar) dan birini 1928 bulanması 0 müstesna kudret:n 
Ağustosunda meydana çıkarmış-

1 
yaratıcılık sahasındaki tecellisi-

tı ki bu büyük sır milli kültür ne, göze en kolay çarpan iki 
sahasında Cumhuriyetin en kıy- misaldir. 
metli eserlerinden biri olan 

Karadenizle Akdenizi kavuş(harf inkılabı) dır. 
turan kuşak onun emriyle ve 

Ondan dört ay evvel beynel-
milel rakamlar kabul edilmiş ve Türk zekisiyle meydana geldi. 

Osmanlı devrinden Türk cumAra p harflerinin atılması tema-
huriaetine kalabilen demiryolla-

yülü hazırlanmıştı . Birkaç sene- r.nın tutarı dört bin kilsmetre-
denberi bu mesele ile uğraşan 
Atatürk mutahassısları toplıya- likti. Bu . da yetmiş beş yıl için-

de ve yabancı mühendislerle ve rak, beynelmilel harf şekillerini, 
dilimizin esaslarını ve kaidele- yine yabancı sermaye ile mey-
rini tetkik ederek nihayet ka- dana getirilebilmişti. Halbuki 

rarını vermiş ve dünyada eşi 10-12 yıl içinde ve Atatürk 
devrinde 380 kilometrelik An-

bulunmıyan bu mühim inkılabı 222 kı'lometre 19 Ağustos 1928 de İstanbul sa- kara - Kayseri, 
rayburnu parkındaki nutkunda Kayseri - Sivas, 375 kilometreıik 
müjdelemişti. Ondan sonra mem- Samsun-Sivas, 252 kilometrelik 
leket içinde büyük bir seyahate Kütahya-Balıkesir, 173 kilomet-
çıktı ve bir çok yerlerde ders- relik Ulukışla - Buğazköy, 297 
ler vererek yeni Türk harflerini kilometrelik İrmak • Filyos 283 
halka bizzat Atatürk öğretti. kilometrelik F evzipaşa • Elazig 

Büyük Millet Meclisinin üçün- hatları yapılmıştır. 

cü intihap devresinin ikinci yıl Ve yakında demiryollarımız 
toplantısını açan notkunda harp Erzuruma ulaşmış olacaktır. Bu 
inkılabından bahsederken so- suretle bu gün devlet demiryal-
nunda şu sözleri söylüyordu : larımızın işlenmekte olduğu hat4 

" Aziz arkadaşlarım : ların uzunluğu 6700 kilometreyi 

Yüksek ve ebedi yadi- geçmiştir. 
garınızla Büyük Türk Bütün bu demiryolları Türk 

sermayesiyle ve Türk ameliye
Milleti yeni bir nur ale- siyle başarılmııtır. 
mine girecektir. ,, Bunlardan başka 1007 kilo-

metrelik Anadolu, 67 kilometre

lik Mersin-Adana, 42 kilometre· 
lik Mudanya • Burse, 511 kilo-

metrelik Konya - Fevzipaşa 610 
kilometrelik İzmir kasaba, 467 

lariyle gösterebilmek için cildler 
ister. 

Bizim burada yazdıklarımız 

ancak örnek olarak anlaşılma
lıdır. 

Atatürk Ege manevralarında 

kilometrelik İzmir-Eğridir hatla
rı da satın alınarak miUete mal 
edilmiştir. 

Atatürk devrinde bayı!ldırlık 
yolundaki işleri bukadarla da 
kalmadı. Başta iş ve devlet ban
kaları olduğu halde açılan bütün 
milli bankalar, kooperatifler 
memleketin dört köşesinde ku
rulan ve işliyen milli fabrikalar 
fikir hayatına, ziraate, sanatla
ra ve milletin her türlü ihtiya
cına karşı açılan bütün müesse
seler ve meydana gelen eser
ler o yaratıcılık ve yapılcılık 

kudretinden feyiz aldılar. 

Oosmanlı İmparatorluğu za
manından önderi !devlet bütçe
leri olmadığı gibi sonraları da 
bütçede muvazenenin bulunma
sı görülmüş şey değildL Atatür
kün kurduğu devletin bütçesi 
yıllardan beri muvazenelidir. 

Buulardan başka Osnamlı dev
rinden kalan borclar da öden
mektedir. Osmanlı idaresi za
manında memurlar yılda ancak 
altı aylıklarını alabilirdi. Ve sa
raya mensup olanlardan başka
sının devlette ödenmez alacak
ları kalırdı. 

Atatürk devrinin nemurları 
ise aylıh ları işlemeden alıyorlar. 

Büyük devrimden önceki za
manlarda memlekette yabancı 

illerle alış verişindeki müvazene 
de hiçte düşünülmemişti. 

Türk köylüsü, Türk çiftçisi 
bütiin mahsulünü yok bahasına 

elinden kaptırdı, Buna karşılık 

olarak da yabancı memleket eş
yası bütün Türk pazarlarını kap
lardı. Atatürk devrinde bu mu
vazenenin kurulması yüzünden
dir ki Türk parası bugün bütün 
Balkan devletlerinin ve bazı 
Avrupa devletlerinin parasından 
yüksek değerdedir. 

Ve· en zengin Avrupa millet
lerinin paralariyle beraber ol-

1 
mağa doğru yükselmektedir. 

Devrimlerin meydane getirdiği 
1 

büyü neticelerin sayısı ve ehem
miyeti o kadar çoktur ki hepsini 
tahlil edebilmek, bütün rakam-

Atatürk 4 mayıs 1931 de 
üçüncü defa cumhurreiıi seçildi 
ve 29 ilkteşrin 1933 tarihinde 
cumhuriyetin onuncu kurtuluş 

bayramı vesilesile Ankarada ya
pılan büyük geçi' resminde ta
rihi nutuklarından birini daha 
söyledi. 

1934 birinci kanunda yine 
onun ilhamile ç;karılan soy adı 
kanunu bütün ileri milletlerin 
ve eski devirlerde olduğu gibi 
bizim de babadan evlada kalan 
bir isim sahibi olmamızı temin 
etmiştir. 

Bu en büyük Türk atasına 

Atatürk soyadının milletçe 
verilmesi de bu kanun münase
betiledir . 1 

1926 da (Türk meaeni ka
nunu ) ile kadınlarımız yüzlerce 
yıldanberi uzak kaldıkları bir 
çok sosyal haklara kavuşmuş
lardı. Ondan sekiz yıl ıonra, 
yani 1934 birinci kflnunda ka
bul edilen kanun ile kadının 
saylav seçmek ve saylav seçil
mek hakları da tanındı. 1935 
martının birinci günü açılan be
şinci kamutaya 17 Türk kadını 
saylav olarak iştirak etmiştir. 

Kurtuluş savaşına sırtında 
gülle taşıyarak katılan türk ka
dını bütün dünya kadınlığının 
hayranlığı ve imaenişi karşısın
da siyasi hakkıma da sahip ol
muştur. Bu mühim devrimde 
ilham etmiş olan en büyük türk 
1935 martındaki kamutay top
lantısında yine ittifakla ve dör
"düncü defa olarak cumhur re
isliğioe seçildi. 

-+c 

Atatürk ortayı biraz geçen 
yakışıklı bir boyun üstünde ge
niş omuzlarla ve geniş bir gö
güsle heykeli bir endam taşı
yor, bu heybetli heykel 1ııktan 
saçlarla, her şeyin ruhuna itler 
gibi bakan gök mavisi gözlerle, 
tunç sağlamlığı duygusunu ve· 
ren adaleli bir sima ile bUfük
çe ye çok biçimli bir baş riya
set etmekte idi. 

l>evamı 3 linetl nhlfede 
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Geliş Gidiş tanzimi 
Her kaza ·için motosikletler 4,000 

otomobiller "1,500 liralık 
Mali mesuliyet sigortası yapacaklar _____ ....... ________________ __ 

Yolları bozanlar cezalandırılacak 
Hükumetin yol kazalarını önlemek ve yollarda seyrüsefer ioti· 

zammı temin etmek maksadiyle zecri hükümleri ihtiva eden bir 
proje hazırlamış, motörlü nakil vasıtalarına mali mesuliyetler 
tevcih ederek sigorta olmak mecburiyetini koymuştur. 

Motosiklet, otomubil, otobüs, lardan sair suretlerle zarar ve 
kamyon gibi motörlü nakil va· ziyan için nakil vasıtalarının 
ıttalarının sahipleri ve kiracıları, sahip ve kiracıları aleyhine 
bu \fasıtaların kullanılmasından müracaat edebilecekleri mecburi 
doğacak zararları karşılamak sigortalarla temin edilen mali 
için yapmıya mecbur oldukları mesuliyet bakımıodan ve sigor· 
mali mesuliyet siğortasını şu ta mukavelesinde yazılı miktar 
şartlarla yerine getireceklerdir. üzerinde siıortacı aleyhine de 

a - Bu gibi nakil vasıtala· doğrudan~doğruya talep ve ta· 
rına ait ıeyriisefer ruhsatname- kiplerde bulunabileceklerdir. 
lerinin devri ve ferağı halinde Zazara uğrayanlar çok ve na· 
siğorta mukavelesinden doğa- kil vasıtası sahip veya kiracısı· 
cak tekmil bak vecibeler, yeni mn ödemiye mecbur olduğu 
mutasarrıf veya müstecirine İn· miktar mali tazminat sigortası 
tikal eeecekttr. miktarını aşarsa zarara uğrıyan-

b - Siğortacı devir ve ferağ larm sigoratıya karşı haiz ol· 
mmmelesini öğrendiği andan dukları haklar, bu meblağ mik· 
itibaren 14 gün içinde siğorta tarına ininceye kadar nisbet 
muamelesini feshedebilecktir. dahilinde tenzil edilecektir Fa· 

c - Deylet ve belediyelere kat sigortacı, diğer bak sahip· 
ait nakil vasıtaları mecburi sİ· larinin bulunduğundan haberi 
gortaya tabi değildirler. Devle· olmaksızın zarara uğrıyanlardan 
tin ve beledi:•elerin nakil vaaı- birine iyi niyelte ödediği tazmi-
taları, bu kanuna veya bu ka· nat miktarı, bu kazazedeye isa-
nuna mltsteniden yapılan nizam- bet edecek miktardan fazla o· 
name ve talimatnamelere ay· lursa, sigortacıya diğer zarara 
kırı hareketlerinden dolayı bu uğrıyanlara karşı. ödenen bu 
kanun htikümlerine tabi olacak· fazla tazminat miktarınca mali 
rı gibi, devletin ve belediyerin mesuliyet teveccüh etmiyecektir. 
huıusi teşebbüslerile ifa ettik· Gerek nakil vasıtasının mu-
leri umumi hizmetlere ait nakil tasarrıf ve müsteciri aleyhinde 
vasıtaları gibi mecburi siğorta · ve sigortacı aleyhindeki dava, 
ya tabi olacaklardır. kazanın vukuu gününden itiba-
SİGORT AL ARIN MİKTARI : ren iki sene sonra mururu za· 

Motörlü nakil vasıtalarının '. mana uğrıyacaktır. 
nevilerine göre temin. edilecek Mali mesuliyet sigortalar mu-
mali mesuliyet sigortaları aşa· tasarrıf veya müstecirlerin ida. 
ğıda yazıla miktarda olacaktır : resinden mesul olduğu nakil va· 

Her kaza için motosiklet en sıtalarının i,letilmesinden dolayı 
az dört bin lira; her kaza için husule gelen bütün zararlara 
otobüs ve kamyonlar, 10 dan ,amil olacaktır. Sigorta mukave-
20 kişiye veya iki tondan 4 lenamesinden veya mukaveleye 
tona kadar 12500 lira; her ka- ait kanun hükümlerinden doğup 
za için otobüs ve kamyonlar taksimatın tenzili veya refi ne-
" yirmi kişiden veya dört ton· ticsini husule getiren istisnai 
dan fazla ,, 15000 lira. haller, zarara uğr•yana teşmil 

edilmiyecektir. Buna mukabil 
sigortacı, sigorta mukavelena· 
mesine veya bu mukavelename· 
ye ait kanun hükümlerine göre 
red veya tenzile mezun olduğu 
nisbette sigortası aleyhinde da· 
va açmak hakkını haiz olacak 
tır. 

Devamı yarın -

Köylü ile konuştum 

AYDIN 

Atatürkün hayatı 
Baştarafı 2 inci sayfada 

Belli ki bu baş yalnız Kemal 
Atatürkün değil, bütün türkle
rin başıdır. Ve milletin zeka ve 
irade kuvvetleri orada toplan
mıştır. Dudakların sım sıkı ka 
panışı, çenenin genişçe ve sağ
lam duruşu bu mümtaz simada
ki irade manasını açıkça söy
lemekte idi. Sesinde bir maden 
çınlayışı ile beraber maverai bir 
mahiyet vardı. Açık, veciz ve 
tabii konuşrdu. Sözlerinde o 
kadar kolaylık ve açıkhk var
dı ki o konuşurken billur gibi 
bir vuzuh ile düşündüğünü sez· 
memek kabil değildi. 

İstizah ve izahlarmda Sokrat· 
ça bir insicama tesadüf edersi· 
niz. Çok defa fikirlerini sorgu· 
larından sonra izah ve sizi ken· 
di sözlerinizle inanışlarınızla ir· 
şat ederdi. 

Dikkat ettiği r:ı iz zaman hisse
dersiniz ki her meseleye dair 
olan soruşları o işin ruhuna te· 
mas etmektedir. Her meı;elsde 
ve her işte böyle oluşu da ispat 
eder ki Osmanlı İmparatorluğu· 
nun son kurtuluşunu Çanakka· 
lede gören, Türk miJletinin kur
tuluşunu ve yeni Türk devleti· 
nin kuruluşunu Samsuna ayak 
bastığı gün sezen o benzersiz 
kahraman yalnız bir askerlik de· 
hası değildi. Milli hayatın her 
yoldaki bütün ihtiyaçları, me
deni ve asri dünyanın tekmil 
varlıkları onun kudretli görüşü 

önünde açık ve gölgesiz duru· 
yordu. 

Hadiselerin yarathğı bazı bü
yük isimler vardir ki onları ta· 
nıyanların yanında çok defa ha· 
yal düşkünlüğü duyulur. Fakat 
hadiselerin, devirlerin ve dev
rimlerin yaratıcısı olan Atatür· 
kün huzurunda insan ruhunu en 
az tanıyanlar bile eşini dünya
da duymadıkları bir gönül kuv
veti kazanırlardı. 

Ne yazık ki o eşsiz 
dehayı kaybettik bugün ... 

Tütün piyasası 
açıldı 
Baş tarafı birinci sahifede 

tütün satılmıştır. 
Bu fiatlar geçen seneden yük

sektir. 
Memnuoiyetle öğrendiğimize 

göre, İktısat vekaleti geçen yıl
larda müstahsilin zararını mu· 
cip olan gece satışlarını da kat'i 
olarak men etmiştir. Şimdiye 
kadar alıcıların satış fiatlerini 
müstahsil zararma tadil ettikle
rini dikkate alan vekalet satış 
mukavelelerinin de birisi alıcıda 
ikincisi de müstahsilde kalmak 

Sigortalar cari olduğu sırada 
vukua gelen bir kaza neticesin· 
de sigorta edilen miktar azalır
sa geri kalan müddet için yeni 
bir ilave ile mali meıuliyet si· 
gortası için kabul olunan milo
tara yükseltilecektir. Mıli mes
uliyet sigortaları nakil vasıtala
rının içinde ve dışında kazaya 
uğrıyan ıahısların zararlariyle 
dııarda vukua gelecek maddi 
hasarlara ıamil olarak yapıla
caktır. 

Baş tarafı birinci ıayfada -- üzere iki nüsha olarak tanzimi-

Motörlü nakil vasıtalariyle 
seyahat eden ecnebilerin Tür· 
kiye topraklarına girdikleri za· 
man yapılacak muameleye ve 
mali mesuliyetlere ait hükümler 
yapılacak nizamname ile tesbit 
ve tayin oludacaktır. 

Sigorta mukaveleleri, Türki
yede bu nevi sigortalar yapmak 
üzere sigrta tirketlerinin teftiş 
ve kontrölüne dair kanun hü
kümlerine g8re ruhsatneme al· 
mıt müesseseler tarafından ya· 
pılacaktar. Bu gibi nakil vasıta· 
larının yaptıklara kazalarla, bun-

Kır sakalının üstünde birer ni mecbur tutmuştllr. 
elmas parçası gibi palıyan Vekaletin türk müstahsilini 
yaşları avuçlarının ateşile kuru- korumak yolunda aldığt bu isa-
tan köylü; betli tedbirlerin tamamen tat· 

- Ben bir yol gördüm. Ge~ biki için ilgili makamlar çok 
çen yıl manevrelere gelmişti. İş· hasas davranmaktadır. 
te o zaman gördüm. Dedi. Tütün satışlarmın müst ahsile 

Sonra bu ölüme inanmıyan hayırlı tüccarlarımıza kazançlı 
şaşkın bir eda ile mırıldandt : olmasmı dileriz. 

- Arslan gibi, dağ parçası -========== 
gibi bir adamdı ... 

Gözlerinde azmin, iradenin 
kuvvetli ışığı yanan bir genç 
köylü bana; 

- Arkadaş; 
yanmayalım da 
bize kendimizi 

dedi. Ona biz 
kim yansın ? O 
öğreten, o bizi 

efendi tanıyan ve tanıtan ba
bamızdı. 

O bizi, bizim kadar bilen bir 
adamdı. 

O, bir köylü babası idi. Ona 
biz yanrr.ıyalım da kim yansın? 

• Çata loğlu 

Kral Boris 
Yeni Cumhur reisinizi 

tebrik etti 
Sofya 15 - Bulgar kralı Bo· 

ris, reisi cumhurluğa intihabın
dan dolayı İsmet lnönünü bir 
tebrik telgraft çehmiftir. a.a 

Aydın Nafıa eksiltme 
komisyonundan: 

1 - 14-11·938 günü ihalesi 
yapılmak üzere yeniden eksilt· 

meye çıkar1hn 49329 lira 51 
kuruş keşif bedelli nazillide hü· 
kfımet konağı inşaatına talip 
çıkmadığından 15·11-938 tari

hinden itibaren bir ay içinde 
pazarlakla neticelendirilmesine 
karar verilmiştir. 

2 - Bu işe ait şartname ve 
evrak şunlardıı: 

A - Kapah zarf usuliyle ek· 
siltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi yapı işleri şeraiti 

umu mı ye 

D - Fenai şartname 

E - Keşif metraj cetvelleri 

F - Resimler 

İstiyenler hu evrakı aydın na· 
fıa müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Pazarlık müddeti 15.12. 
939 perşembe günü saat on be
şe kadar aydın nafıa müdürlü· 
ğünde toplanacak komisyonda 
devam edecektir. 

4 - Pazarlığa girebilmek 
için isteklilerin 3700 lirahk mu· 

vakkat teminat vermesi ve iha
leden en az 8 gün evvel viliye· 

te müracaat ederek bu iş için 
müteahhitlik vesikası alması ve 

müteahhidin bizzat diplomalı 

mühendis veya mimar olması 

veya bunlardan birisiyle müşte· 
reken pazarlığa girmesi ve bir· 

likte imza etmesi lazımdır. 
934 

Aydın tapu sicil mu
hafızlığından: 

Aydının köşk nahiyesinin İl
yas dere köyünün köy civarı 

mevkiinde doğusu meryem oğlu 
penbih ve iğneci oğlu salib ve 

ayşe demirci batısı balcı oğlu 
hüseyin topçu kuzeyi iğneci oğ· 

lu salib güneyi yol ile çevrili 
60 ağaçlı zeytinlik mezkur köy-

den basan hüseyin oğlu basanın 
iken tarihten 15 sene evvel ve-

fatiyle bir kızt ayşe kaldığı köy 
kurulundan getirilen ilmühaber

den anlaşılmakla namına mua
melei intikaliyesini istemokte· 
dir . 

Tescilini istediği zeytinliğin 
t apu kaydının araştırmasında 
bulunan kayıtları mahallinde 
ta tbik edilmek üzere çtkarılmış· 
tır. 

Gazete ile ilan tarihindan iti
baren 11 gün sonra mahalline 
t ahkik memuru gönderilecektir. 

Sözii geçen yerde mülkiyet ve 
aynı bir hak iddiasında bulu· 

nanlar varsa ellerindeki resmi 
vesikaiklerile birlikte yerinde 
bulunacak memura yahutta bu 
müddet içinde aydın tapu sicil 

muhafızlığına 959 fiş numara· 
sile müracaatları ilan olunur. 

930 

vOzs 5 

Aydın BeleC:liye Reisli
ğinden: 

1 - Yemeklik yağ ihtiyae1na 
pazar yerlerinden temin eden 
balkın aldanmaması için pazar 
yerinde " halis tereyağı ,, saft\n• 
larla " karışık ,, veya doğrudan 
doğruya " nebati ,, yağ satan• 
ların yerleri belediyece bUyllk 
yazılı levhalarla ayrılmıştır. 

İşbu ilan tarihinden sonra aa· 
tılmak üzere pazara yağ geti· 
renler satbğı yağın mabiyetia.e 
göre ayrılmış olan yerlere 6tu• 
racaklardır. 

2 - Bakkal Cl.UkkinlarıtıC:la 
ve sair yerlerde satılan yağların 
üzerine yağın cinsini ve mahi
yetini gösterir etiket koymağa 
sahipleri mecburdur. 

3 - Belediyenin bu kararına 
aykırı hareket edenlerin umu
mi hıfzıssıha kanununun 283 
üncü maddesi deliletile beleCli· 
ye ahkamı cezaiye kanununun 
birinci maddesine göre ~ezalin· 
dırılacakları ilin olunur. 

938 

Aydın Na/ la eksiltme 
komisyonundan 

377 lira 15 kuruş ketif bedel
li Aydın sanat okulu dtmir a
tölyesi elektrik malzemesi ıalımı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5/12/938 pazartesi 
günü saat 15 de Aydın Nafia 
Müdürlüğü odasında yapıtacak

tır. 

Bu işe aid resim keıif vetart· 
nameler Aydın nafia mUdOrlO 
ğüode görülebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 28 
lira 29 kuruştur. İsteklilerin 
muvakkat teminatlari ve tica'
ret odası vesikalariyle yukarda 
yazılı gün ve saatte Viliyet na
fia müdürlüğünde hazır bulun
maları ilan olunur. 

937 16 20 27 2 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Karapınar nahiyesinin San· 
dıldı köyünün Hasan kavağı 
mevkiinde doğusu arabacı Ömer 

batısı yol kuzeyi şekerci hacı 
Ahmed güneyi şeb oğlan oğlu 
Mehmet ile çenili 40 dönüm 

tarla senetsiz olarak Gerenko· 
va köyünden Samut oğlu Ab· 
dullahm iken 55 yıl önce ~lme· 

sile karısı Emir Ayşe ve evlat
ları Ahmed ve Mebmede kal-

mış Ahmedin de 306 yılında 
ölmesile karası Emir Ayşenin de 

315 yılında ölmesile oğlu Meh
med ile kendisinden evvel ölen 
diğer oğlu Ahmedin çoculiları 

Abdullah, Ali ve Ahmede kal· 
dığı ve Ahmed oğlu Abdulla
hın da 326 da ölmesile validesi 
Emir Ayşe ve kardeşleri Ahmed 
ve Abmede kaldığı ve bunlar
dan Ahmedin karısı Emir Ayıe 
hissesine düşen yeri 326 yılında. 
evladla.rı Ali ve Ahmede ıattı
ğmt ve Mehmedin de 338 de 
ölmesile karısl Hatice ve evlad
ları Duran ve Ayşeye kaldıiın
dan babsile tescili istenilmekte
dir. Ve tapuca bulunan kayıt· 
larda mahallinde tatbik edile· 
ceğinden itirazı olanların 14 güo, 
zarfında tapu sicil muhafızlığına 
veya yerinde bulunacak memu
ra 965 fiş numarasilc m\lracaat 
eylemeleri ilin olunur. 932 

• 
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ilan 
Aydın Tapu Sicil 
nıuhaf ızllğından 

· Çinenin K·· d " A d urt ere köyü ve 
Y ının D 1 . . 

a ama nahıyesmdc 
oturan M h 
evlatı k e med oğlu Eminin 
H arı ızı Emirhedice oğlu 

asan Şen .. 
taraf d gure karısı Fer ide 

ıo an nıu . 1 . E . . ld v rıs erı mıne aıt 
0ıenutgundan namlarına intika

es ·ı· · · cı ını ıstedikleri Karaha-
yıt kasar k ...... 
k" oyunun pal yeri mev 

1
_ unde doğusu mera batısı dere 

9'UZ • 
eyı tepe güneyi dere ile 

çevrili 20 d.. .. .k k' 60 v onum mı tarında ı 

l agaç zeytinliğin tapuca bu-

~nan kaydı mahallinde tatbik 
e ilmek suretile tasarrufunun 
tahkiki için gazete ile ilan ta-
rihinden 13 .. . gun sonra yerme 
nıenıur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde' mülkiyet 

~~ya herhangi bir aynı hak id
ıasında bulunanlar va• sa res· 

nıi vesik l ·1 . a arı e yerınde buluna-
· cık 

memura veyahut o güne 
kada tap · .1 h f v 9
64 

. u sıc1 mu a ızlıgına 
fış numarasile müracaatla· 

rı lüzum ilan olunur. (931) 

ilin 
Aydın 1'apu Sicil 
muyafızllğıudan 

Gayri mubadillerden Sülcy· 
man oğlu Mustafaya verilen 
Germecik Neşetiye köyünde 
tiren hattı civarında doğusu 
güdüşlüden Mıstan oğlu Mehmed 1 

batısı bıçakcı Rüştü kuzeyi yol 
güneyi Ömerbeyliden Mehmed 

oğlu Mehmed ile çevrili 9190 
M2 Nazar camcıyandan metrük 
tarlanın tapuca kaydı buluna
madığından tasarrufununu tah-

kiki için gazete ile ilan tari
hinden 11 gün sonra mahalline 
memur gönderilecektir. 

Sözü üeçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
resmi vesikalariyİe birlikte ye-

rinde bulunacak memura veya
hut o güne kadar 963 fiş nu-

marasile tapu sicil muhafızlıgı

na müracaatları ilan olunu. 
(933) 
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Demir iş atölyesi & 
• • • • • • 

Yeni açılan ve sanatokulu me
zunları tarafından idare edilen 

DE MİR İŞ AT ÖL YE Sİ nde 

[•. 
t• 
~· e:.• • • • 

Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- • 

f . . 1 . •l ıun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen ~· 
en~ın ıcap arına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç + 

f sahıplerinin atölyemize müracaatları. . t 

f Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur '! 
~ ve Osman Alpsoy j• 
'bs2~~ııı~ıırıı;ıuı·ııııı~··ırı;:L~lfif~l;.ıuı;ııP~l';.'l 849 ıı;ını""ljP'::!11"1'!'~~ JJ.i ~dıllııiiiılbı:iiıı:lııuıı!lkıoılllııUııllıhiiıllııiiiıl~IW'J • ıHiılbıUiı!llJuilllbd •ıliılllıı~ııl~ll~Jiı::iı ~ 
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Biçki ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker kayda başladı 

. En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
b~li'inıum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
dırektölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüoe alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders· 
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· 
ıct fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alıuır. 

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

._.._ı.ddllıı•••66ııltı~~iı1lııılıı:~ ııll!lıı ı · :IWJıı1~*~ıiı!::.'..WJl ı~~IH 
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AYDIN SAYI: 393 

MEHMET GÜR.ER 
TECİM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ :ıe 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 

bilümum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızhk

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. 

MARKONJ radyo 19f'J9 modelleı·i/e SPARTON radgolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

fJfl 12 ay veresiye satış .. 

. . 

Basımevimizde 
' ~ _ .. - - ... -·. ·" -

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 


