
• 

Sayııı : 100 Para .. 
Milli şef . 
ve halkçılığımız ! 

Enue' Demiray 

C. H. Partisi beşinci bllyOk 
kurultayı, millt ıefio bütün ga· 

Yelerimizin tahakkukunda inan
dırıcı bir litanla irad buyurduk

ları nutklariyle vazifesine başla
dı .. 

BüyOk kurultay, Tilrk mille· 
tine geçen dört yıllık çabşma-
•ının açık ve pürOzsOz hesabını 
•ermeğe hazırlanırken milli ıe· 

fin bu nutku, büyük kurultayın 
1'Urk milletine vereceği 4 yd· 
lık beıabın kati, sahih ve dü
rGıt bir ifadeıi halinde, tatmin 
tdici bir ahenk olmuttu .• 

Cumhuriyet hükumetinin 20 
Yıld1r idealini kendisine rakkaı 
Yaptığı it çıkarma ve muvaffak 

olma cihazının, a-elecek yıllar· 
da da üıtlio bir enerji ile iıle· 
Yecegine inanı olduiunu sesinin 
eıı tabii ihtix.zlarile Tllrk mil· 
letine temin eden millt Şef, 
bundan baılca parti umdeleri 
arasında yer alan halkçılıtımı
ını da gaye ve tahakkuku yo· 

lundaki çalışmalardan yine en 

lbçli ve en inandırıcı bir liıanla 
•baetmiılerdir. 
Cumhuriyet bOkümetinin dört· 

te 6çU çiftçi ve köylü olan 

Yurtdııların gerek tahsil ve 
a'erek mıiıet yolunda en üzün· 

lüınz bir ıeviyeye ulaıtınlaca· 
iını ve bunda ısrar edileceğini 
bildiren Milli Şef, bu beyana

tile yurtdaılarıa biri maddi di· .. . 
.. rcrı manevi olan iki libumlu 

varı.tının mütevazin bir ahenkle 

idaaıeainin zaruretini ibıaı et
llıiılerdi. 

Halkçdık ve halkçı olmak 
tihniyelinin en mütekimil ve 

derli toplu bir ifadesi saydan 

bu beyanatın en üıtBn meziye· 

ti11i, onun cana yakınhiında, 
lbtnhk ve ıuurumuz için olan 

tıiıfuz kabiliyetinde görmekle 
6hnebUiriz. 

Bu ıade lisanın ve bu tabii 

iiılubun kulaklarda minnet ve 

tillcraa yaratıcı ahengi önünde, 

Yarınki halkçılığımızın veya ya

rınki halkçılık ideolojimizin bugU 

ile faikiyetine kanmamak, vücu

du imkin11z bir irade meselesi, 
daha açık li11nla; en büyük be
libct sayılmalıdır. 

hlialkın ıeviyesine enmeği değil, allcı kendi ıeviyesine ulqtır• 
lbıtı ıiar· edinmekle mümtaz 
bir demokraıi gayesi güden 

C. H. Partiıinin ve Milli Şef 
lıaGııllnlln ön ıafa aldığı bu pli· 

tıa! nıecliı ıalonunu aaraan al· 
kıılarla cevap vermekte büyük 

bir fJncnlnk g6ıteren kurultay 
Son"b"l ·uucG saylada 
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Aydın 
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Baıunevi 

Say111 : 100 Para 

C.H.P. Beşinci Büyiik kurultayı 
Nizmname encümeninde parti teşkilihnın müı-aka-
besi için müfettişlikler ihdası kararlaştırılmıştır 
Ankara 31 - Parti kurulta- ların vazife ve selibiyetleri u• 

yınca ıeçılen encümenler me· M ı L L. ' ş E F mumi idare heyetince tanzim 
ıailerine devam etmektedirler. ·. ve a-enel başkanlıkca tasdik 
Nizamname ve program encll· edilecek bir talimatname ile 
meni me1aiıini ~bitirmit bulun- ismet . teıbit edilecektir. 
maktadır. Encümence hazırla Jno•• nu•• nu·· D teşekku·· r)erı• 

Dilek encümeninde: Maliye, 
nan esbabı mucibe mazbatası 
bugün heyeti umumiye ye arze Ankara 31 - Riyaseticumhur umumi katipliğinden : Nafia ve Maarif vekilleri dilek· 
dilecektir. Encümen yaptığı ttt- Reiıicumhur ismet fnöoü Cumhuriyet Halk partisinin be· ler üzerinde encilmene izahat 
kikat eınu1nda nafıa vekili şıncı kurultayı mllnasebetile gösterilen temiz duygulara ve vermiılerdir. 
Ali Fuat Cebesoy, ziraat vekili partiye bağlılığı bildiren ve memleketin her tarafından ıre- Halkın ucuz radyo alabilmesi 
Muhliı Erkmen. iktisat vekili len telgraflara memnuniyetle teıckkürlerinin ibliğma Anado hakkındaki dileğe, muhabere ve 

H~~ Ça~r tiunr nkili 1~l•u~~.··.n.~~n•ı•t•a•n•i•t~b.uy•u•r~m~u•ş•la•r··~d•ı•~~~~~~~~~~~a •.• ·.·~m6oak~Mv~iliAliÇetinbp 
Cezmi Erçin, gilmrOk ve inbi- izahat vererek bu hususta bir 
aarlar vekili Raif Karadeniz, Hııan Ali Yücelin mütalaalC\- Hazırlanan proje üzerinde kanun layihası hazırlanıp mec· 
ııhhat ve içtimai muavenet ve- rına müracaat etmiştir. Euclimen esaslar baki kalmak: şartiyle liıe arzedildiğini aöylemiı ve 
kili doktor Hulusi Alataı, mu- genyönlrnrul üyelerinden Cev- bazı illveler yapılmıştır. Parti vatandaşların 11-25 lira ara· 
habere ve mOnakallt vekili det Kulm ince dayı ile Mümtaz teşkilat kademeleri ara11na ili· ıında birer radyoya ıablp ol· 
Ali Çetinkaya, maliye vekili Ökmenin izahat.adan da istifa- ve edilecek bir madde ile mO· maları için ayrıca tedbirler der 
Fuat Atrah ve maarif vekili de etmittir. fettişlikler ihdas edilecek bun· pit edildiğini ilave etmiıtir. 

--~~--~~--'=======~~"'=='"':'-----==--...,,.~_,,,...;.,-:;....,...-:~-~==-~~~~;...::===~~~~==:===-~~~~~~• 
Sovyetlerle lngil:zler arnsındal 2İP-DQt: 

BANKASINDA 
Bir prensip anlaşması ·yapıldı 

• 
Türk - Fransız anlaşmasiyle, Fransız - lngiliz - Sovyet 
anlaşmasının bu hafta içinde imzalanacağı tahmin ediliyor 

Pariı 31 - Hariciye nazırı B. Bonne, Sov· 
yetlerin Pariı elçiıini kabul ederek cereyan et- ' 
Utekte bulunan Fransız, lngiliz Sovyet milzake
releri hakkında lconuımuıtur. Siyasi mahfillerde, 
Sovyet)erin cevabının yakında bildirileceği ve 
Sovyet hariciye komiıeri Monotofun yarın ıöy
liyeceği nutkunda bu cihete temas edeceği ve 

esasen bir prensip anlaşma11nın nasıl olduğu 

söylenmektedir. Yine bu mahfillerde, Türk • 
Fransız milzakereleri gerek Hatay ve gerek 
Türk• Fransız anlaşmaıile Fransız, ln2iliz ve 
Sovyet anlaşmasının bu hafta içinde im:ıa edi
leceği kat'i olarak söylenmektedir. 

--·--
Polonyayı slihlandırma 

raporu tamamlandı 
İngiltere bu işe lazım olan parayı 

tetkik ediyor 
Londra 31 - Varşovada bu- dan yakında raporunu lngiltere 

lunan logiliz atqemiliteri riya· hükumetine tevdi edecektir. 

setindeki fngiliz heyeti bugiln İngiltere hükumeti hali hazır· 
Polonyanın harp malzemesine da Polonya teslibatı için lizım 

a .a. 

• 
lngilterenin 

-
Moskova elçisi 

B. Molotof a İngiliz cevabı 
hakkında izahat verdi 
Moskova - 31 lngilterenin 

Moskova büyük elçisi, Hariciye 
komiseri Molotofu ziyaret ede-
rek logiliz cevabıoıı;a bazı nok
taları hakkmda izahat vermiştir. 

a.a. 

T. C. Ziraat bankası Aydın 
ıubesi muhasebecisi B.Sadık Tun· 
cayın Ankara ziraat bankası ida· 
re merkeziye muhasebe broıuna 
B. Sadık Tuncaydan inhilil eden 
Ziraat Baukası Aydın şubesi 
muhasibliğine de lımir Oznm 
kurumundan 8. Hürrem Çapa· 
nın tayinlerini haber aldık. 

Uzun yıllardan beri Aydın 
ıubesi mubasibliğioi bUyük ba· 
şaruı ve dürüst otoriteıile der
uhte etmekte olan B. Sadık 
Tuncaya ve yerine gelecek olan 
B. Hürrem Çapana yeni vazife· 
lerinde de muvaffakiyetler dile-
riz. 

Atış talimleri 
başlıyor 

Halkeui başkanlığından : 
Spor komitesi tarafından açı· 

lan at .cıhk kursunda atış na· 
zari yatı bitmiştir. Bundan ıonra 
umumi ve nizami olarak Pınar· 
baımdaki poligonda önümüzde
ki Cumartesi gününden itibaren 
her hafta saat 14 de, Pazar 
gBnleri de saat 9 dan itibaren 
atış yapılacağı alakadarlara ilin 
olunur. 

ait anketi ikmal etmiı olduğun· olan parayı tetkik etmektedir. 
=----=- --• 

Almaa-Danimarka 
ademi tecavüz paktı 

imzalandı 

Yugoslavya 
Kral naibi Berline 

gidiyor 

Yeni-bir spor eğitmen 

Bertin 31 - Alman Hariciye 
nazırı Fon Ribbentrop ile Da· 
nimarkanın Berlin sefiri Zahle, 
Alman - Danimark ademi teca· 
vilz paktını imza etmitlf'rdir. 

Bu paktla iki hiikümet birbi· 
rine karıı tecaviiz et~emeii 
ta!\bhRt et~ktedirler, a.a. 

Belgrad 31 - Kral naibi 

prenı Pol ve refikası prenses 

Olga yanlarında hariciye nazırı 

Markoviç olduğu halde resmi 

bir ziyaret yapmak O~ere dlln 

"ktam Berline hareket etmiştir. 

•••• 

kursu açılıyor 
Beden terbiyesi genel direk

t6rliü lstanbulda bir ıpor Eğit· 
men kunu açmı.k kararını ver· 
mittir. 

Altı ay devam edecek olan 
bu kurl' parasız yatılı olacaktır. 

Bu kursun sonunda muvaffak 
olanlar, muvaffakiyetlerinin de · 

1 
receaine göre A. B. C. olarak 
ilç kısma ayrılacaklar ve A 
dtreceıiylc çıkanlar yüz, B de
recesiyle çıkanlar seksen, C 
derecesiyle çıkanlar da yetmit 
lira Ocretle muhtelif balgelere 
spor eiitmeoi olarak g&oderile-

- Sonu 2 httl 8a7fada -
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Mahrukat kanununun tatbikatı 

Teshin ihtiyacı karşısın
da Eti banka düşen vazife 

lktısat Vekileti tarafından haıırlanan mahrukat kanununun tat
bikine dair olan nizamname icra Vekilleri Heyetince kabul ve 

yüksek tasdike iktiran etmittir. Mahrukat kanununun tatbik edi
leceği evelce kabul ye ilin olunan yerlerdeki bina ve mlle11eıe· 

lerde yakılma~n mecburiyet alt.na konulan mahrukat ile bunları 
yakmağa mahsus vasıtalar hakktnda bu nizamname hükümleri tat
bik olunacaktır. 

deki noksanları ikmal edecek· 
tir. 

Her nevi tat kömilrü, antra· 
ıit, linyit, turp gibi tabii halde 
maden kamUrlerivle kok, yarı 
kok gibi muamele g6rmilt kö-

Nizamnamenin • ihtiva ettiği 
eaaalara göre Etibank, her aene 
eylül ayı içinde, ihtiyac1 karşı
layacak mahrukatın nevini, fi
yat ve temin tekillerini, kanunla 

1 

teıbit edilen mahrukatı yaka
eak vasıtaların evsaf ve fiyat· 
larını, mahrukat ve teshin vası· 
talarının istihsal ve tevzii için 
alınan tedbirleri ve sabt yeri 
için yapılan hezırhkları lkti1&t 
Vekiletine bildirecekti1'. 

mil rler ve bunlardan biriket 
' gibi iılenmiı tekilleri teıhin 

maddeleridir. 

Etibank mahrukat kanununun 
şilmulüne giren yerlerin mahru
kat ve teshin vasıtalariyle bu 
vasıtaların kurulma ve işlctil

melerint: lüzumlu maddeleri sat· 
mak veya sattırmak ilzere teı
kil edeceii ajan veya bayilik· 

· )eri veya alınacak tedbirleri o 
verlerin en bllylik mülkiye ami
rine bildirecektir. 

Etibank yakılması mecburi 
mahrukat.o ıoba ve sair teshin 
vasıtalarının Ye bunların kuru
lup iıletilmelerine l6zumlu mat
zemeoin fiyatlarını tetkik ve 
teabit ederek mllfredatları ile 
~ı'rJikte iktiı•t vt:kiletinin taı· 
V olne arzeaeceietır. ıitısat ve-
kiletince kabul edilen azami 
ıatıı fiyatları mahrukat kanu· 
nunun tatbik edilmekte olduğu 

veya edileceği ilio edilen ma· 
hallere tamim ve ayrıca ilin 
olunacaktır. 

Mahrukat kanununun tatbik 
edileceği ilin edilen yerlerde 
kanunun o mahaller için meri· 
yete girdiği tarihten itibaren 
ihtiyaca kafi mahrukat soba ve 
sair teıbin vasıtalarının bulu
nup bulunmadığını mahallin en 
büyük mülkiye memuru tetkik 
edecek ve bulunmadığı netice· 
•İ!Je vardığı takdirde keyfiyeti 
iktisat vekiletiylelEtibanka bil· 
direcektir. Etibank bu mahaller 

Hava ga•, petrol, petrol mOı
taklan, taı ki5mür0 veya li yit 
diıtilaıiyon mDştaklan ve elek· 
trik dahi te~hin maddesi olarak 
kullanılabilecektir. 

M"hrukat kanununun şumulü
ne giren %eytin ya~ı fabri· 
katarı palamut hllliaaıı, val-

kes ( meyva kökü balı ) çıka
ran fabrikalar, ç1rçır fabrikaları 
mobilya ve kereste imal eden 
fındık, ceviz, çeltik ve emsali 
mahsulleri kıran ve ayıklıyan 

fabrika ve müesseslerle bunlar 
gibi teshin maddeti olarak kul-

lanılabilecek artık bırakan f ab· 
rikalar bilumum artıklarını teı
bit için kullanabileceklerdir. 

Mahrukat kanununun birinci 
___ .,...,,e.6&J •tw ~ •n•a&&a••ı WC:\,,,UUCI 

tutulan maddelerin tutuıturul· 
ması için ,, çıra, odun, tahta 

parçası yahut yerine göre talaı, 
fmdık kabuğu, pamuk kozası 
ve emsali artıklar tutuşturucu 

madde olarak kullanılabilecek· 
lerdir. 

Yakılması mecburi mahrukat 
Ue birlikte kullanılacak tutuş· 
turucu madde nisbetleri nizam
namade ıöyle teıbit olunmuı· 
tur. Kok, tabii antraıit, yarı 
kok, taı kömürü ve birketler
de yüz kiloda 20 kilo, linyit 
kömüründe yllz kiloda 15 kilo
dur. Nizamname dUnden itiba
ren yürürlüğe girmit 'bulunmak
tadır. 

Altın kararnamesi 
Yurt içinde alım, satım serbest olacak 

icra Vekilleri heyeti Türk 
parası kiymetiai koruma karar-

namesine ek olmak üzere yeni 
iki kararname kabul etmiıtir. 

Birinci kararname ile sikke ve 
külçe halinde olduğu gibi hurda 
ve masnu bir halde bulunan 
platin, altın ve gümüıün yurt 
dıtına çıkarılması menolunmak-
tadır. yolculann şahsi ziynet 
olarak daima taşıdıkları kıy· 
metli madenlerden mamul olan-
lar bu kayıttan istisna edilmek
tedir. Şahsi ziynet olarak daima 
taıınması mümküm olan kıymet-

li madenlerden yıpılmı~ etya· 
dan memleket dıtıoa fazla çı· 
karmak suretiyle kıymetli ma
den kaçakçılığı yaptıkları ihbar 

olunan yolcuların nzcrleri ve 
eşyaları gümrüklerimizde ara~
tırılacaktır. Bu yolcuların bera
berinde memleket dııına çıkar
mak istedikleri kıymetli maden
lerden mlmul ziynet eıyaıı iç· 
timai mevkilerine nazaran fazla 
bulunduğu takdirde fazlas1D1n 
ihracına müsaade edilmiycceği 

ribi yapılan tahkikat neticesin· 
de kaçakçılık kastlara tahakkuk 
edenler hakkında ayrıca kanuni 
takibat yapılllfaktır. Aynı ka. 
rarname altın, gümllş ve platin 
hakkında cumhuriyet merkez 
bankasına verilen ıelibiyetleri 
ipka etmekte, altın, gümllt ve 
platinin memleket dahilinde a
lım ve satımı ıerbest bırakmak
tadır. 

AYÔIN 
, ' %t? ; i i: '=1l16 

En Büyük DAvamız 
KÖY KALKINMASI 

Dahiliye Vekaleti bu mühim mesele 
Üzerinde yeni tedbirler almıya 

hazırlanıyor 
Dahiliye Vekaleti, rejimin en büyük dl,·aaı olan köy kalkın· 

ması fizerinde radikal tedbirleri ihtiva eden bir proğramın hazır· 
lıtıyle meıguld6r. 

Hllkümet Beşinci bilyllk Millet Mecliıinin ruznımeıinde bulu
nan ve hllklimıilz evrak ara11na iiren yeni göy kanunu projeıinin 
encümenler ruznamesine alınarak tetkikini istemiıtir. Yeni proje, 
Dahiliye Vekaletine, köy kalkınması Uzerinde şümullü, radikal 
bir faaliyete baılamak imkanını veren hükUmleri ihtiva etmektedir. 

Dahiliye Vekilimiz 8. Faik tamamen tatbikini temin mak· 
Öztrak'ın bizzat meıgul olduğu aadiyle tedbirler alacaktır. Mer· 
bu- en mühim meselemiz, yaz kez kazalarında valiler veya 
tatili devresinden sonra kanun· vali muavinleri, kazılarda kay· 
laıması tahmin edilen liyıha ile makamlar nahiye mildtirleri de 
bu gftnün ihtiyaçlar1nı tamamile hazır olduğu haılde hiltftn mob • 
karıılıyan mileyyidelere 1ahip tarları ve kay azalarını merke· 
o,acaktır. ze toplayarak bu kanunun me-

Llyiba 18 bölOmde 175 mad· alini bunlara anlatacaklar ve 
de olarak hazırlanmııtır. Umu- anlatmalarını temin edecekler 
mi hilkUml~re tahsiı edilen bi· ve kendilerine bireri nuıha ve· 
rinci bölümde nnfos miktarına receklerdir. Keyfiyet üç nilsha· 
göre topluluklar; köy, kasaba la bir mazbata ile teıbit edilip 
ve ıehir olarak üçe ayrılmakta bir nllıha kaza idare, ·bir nllı· 
dır. Nüfusu iki binden fazla da ha viliyet idare heyetinde sak-
olsa evleri dağınık köylerin bir lanacak ve llçllncll nilsha da 
topluluğu iki bin nilfuıa baliğ Dahiliye veklletine gönderile· 
olmadıkça kasaba olmıyacaktır. cektir. 

Yeni liyibanın 18 bölümll Vekllet yeni liyiha ile, bütlln 
şunlardır. Umumi hükilmler, ıı· idare amirlerini köy itleriyle 
nır iıleri ve iş proğramları, köy çok yakın bir ıurette alikalan· 
gelirleri, giderleri ve bütçeıi, dırmakta ve yazifelendirmekte· 
ıeçim itleri, dernek ve görece· dir. idare amir ye memurları-
ii itler, muhtar ve göreceği nın muvaffakiyetlerinin baı şar-
iJJer, köv encllmeni ve stUrece- tı arasında köv islerinde elde 
gı işler, k6y memurları, köy edecekleri netic~ler müesair o-
zabıtası, encümenin glSreceği lacakbr. 
dlvalar ve da•a görme yolu, Bntnn köylerde hazırlanacak 
iıtimllk iıleri, köyler arası or· olan kalkınma programlarını 
tak iıler ve birlikler; dernek tatbiki tam bir kontrole tibi 
encllmen ve muhtar kararlarına 
itiraz yolu , ceza hllkilmleri, 
icra ve haciz hlikilmleri, kura
lar, tDrlü hUkilmler ... 

tutmak için merkez teşkilatının 
da takviyesi ihtimali vardır. 
Dahiliye Vekilimiz köy itleriyle 
biuat uğraımaktadır. 

SAYI: 5' 
ç ;;:t=te. 

Okul sergileri 
Bugün açılıyor -·-
Şehrimiz hk okullarında dün• 

den itibaren dersler tatil edilmit 
ve bu gün de son sanıfların im· 
ti hanları başlamııtır. 

Den sonu mfinasebetile tale· 
benin bir yı\da hazırlamıt oldu· 
ğu biçki dikiş nakış ve el işle· 
ri sergilerinin bu gün her mek .. 
tapte açalacağı öğrenilmiştir, 

Yeni bir spor 
Eğitmen kursu 

açılyıor 
Bıattarafı 1 inci ıayfada 

ceklerdir. 
Beden terbiyesi genel direk

törlüğü bölgelere gönderdiği 
bir tamimle bu kursa kabul 
edilme ıartlarını bildirmiıtir. 

Bu kursa; girebilmek için en 
' az orta tahsil görm6ş, askerli· 
ğini bitirmiş ve 30 yaşından 
yukan olmamak, sağlam olmak, 
genel direktörlüğün tayin ede· 
ceği bölgede çalışmağı kabul 
etmek, ve 22 haziran 939 tari· 
binde Çengelköyünde'd Kuleli 
lisesinde yapılacak ameli imti· 
handa da muvaffak olmak li· 
zımdır. 

imtihanlar tamamen ameli 
olarak aletle jimnastikten (tır
manma, sıçrama, paralli, merdi· 
ven, 1,20 metre atlama) 

Atletizmden (100 metreyi 14 
saniyede, 3000 metreyi 15 da· 

.. kikada gibi) 
Yüzmeden yapılacaktır. 
T .adrisıatıı 26 ha~iran 939 ta· 

rihiode başlanacaktır. Talip 
olanlar evraklarını ya bulunduk· 
ları memleket bölge. baıkanlığı· 
na . veya İstanbul bölgesi bat· 
kanlığına tevdi edecekler ve 
bu evrak 15 hazirana kadar 
İstanbul bölıesi başkanhğında 
bulunmak üzere gönderilmiı 
olac& ktır. 

Maarif vekilliği 
Proje kanunlaıtıktan sonra 

dahiliye vekaleti, ilk seçimi mü
teakip her yerde ziraat iıleri· 
nin en az olduğu bu .mevsimde 
vilayet ve kaza merkezlerinde I k 
köy muhtar, aza= ve kitipleri Okul • Spor adlı bir mecmua çı arıyor 
için vazifeler 6ğretilmek iizere ) 
kuralar açtırılacaktır. Kurslara ı Maarif vekilliği, orta tahsil yenlerden toplıyacakları abo-
muhtarların ve katiplerin deva- gençliğine hitap edecek (Okul- ne ile okul kooperatiflerine 
mı mecburi azaların devamı Spor) adlı bir spor mecmuası gönderilecek nüshaların para· 
ihtiyari olacaktır. Her köyden neşrine baılamıştır. Bu mecmua !arını türkiye cumhuriyeti Ziraat 
köy vazifelerini öğrenip kavra- gençliğe, ıporun ,teknik ve ak· Bankası Ankara merkezinde 
maş olan en az beş kiti yeti· tüel bütün cazip mevzuları içe- açtlmış olan 4030 sayıh cnri 
ıinceye kadar kursların devamı risinde, yurd ve vazife severlik hesap adına bulundukları yerin 
mecburi olacaktır. hislerini, dürüstlüğü, çalııkanlı- Ziraat bankasına, Ziraat Banka· 

Bu kurslar için devlet ve hu- ğı ve toplu çalııma itiyadını sı olmıyan yerlerde yine aynı 
ıusi idare bütçelerinden yardım· telkin etmek gayesini güdecektir. hesap namına posta merkezle· 
lar yapılacaktır. Köy kalkınma- Mecmua ıimdilik her ayın 19 rine · yahracaklard•r. 
sının nihayet bir kültUr mesele· uncu günü çıkacak ve Okul di- Okul Direktörleri, abone olan 
ıi olduğu göz önüne alınarak rektörlükleri vasıtasile okul ko· öğretmen ve talebelerin adlarını 
valilere ve kaymakamlara asli operatiflerine rönderilecektir. ve adreslerini gösterir birer 
vazifelerine halel gelmemek Kitap ve gazete bayileri vası- liste ile Bankaya veya postaha· 
ıartiyle devlet, belediye hususi tasile de halk için satışa konu· neye yatırılan paraların tarih 
idare memurları ve muallim· lacaktır. ve makbuz numaralarını ve her 
leri bu kurslarda vazifelendiril· 3 - Gazetenin bir ıayısı 5 nüsha geldikçe hangi tarihte 

· mek ıelihiyeti verilmittir. Kay· kuru~ ve yıllık oboncsi 100 lrn· ve kaç nüsha alındığını Vekil-
lere ait yolların, kanalların, ruttur. Gazete abonelerine her lik Yayın Direktörlüğüne bildi· 
köprülerin ıair nafiaya ait iı· yıl ayraca münasip hediyeler receklerdir. 
lerin keşif ve tetkiki, yerlerinin gönderilecektir. Öğretmenler ve talebe tara-
tesbiti icabında idare ve naza~ 4 - Reımi ve özel ortaokul fından gönderilecek yazılar, 

mecmuad1ı yapılacak anketlere reti, lüzumunda valilerin emriy- öğretmen okulu köy öğretmen 
le, devlet ve huıuıi idare mü· okulu, liıe, kaz enstitüleri, tecim verilen cevaplar ve gazete va· 

sıtasiyle öğrenilmesi istenen 
bendiı ve fen memurları tara· liıe ve okulları, bölge aanat malumat ile gazetenin muhte· 
fından yapılacaktır. . okulları, crtik öğretmen okul· viyatıoa ait diğer dilekler doğ· 

Vekilet, bütün k3y işleri için ları direktörleri idarelerindeki rudan doğruya vekillik beden 
en kestirme hal çarelerini ihti· okulların öitclmenleriyle lale- terbiyesi ve izcilik direktörlü-
va eden lAyiha hUkOmlerinio besinden abone olmak isli· iüne gönderilecektir, ..: 
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lnıiliz kıraliçesi ve kocası, 
AYrupaya ve insaniyete kartı 
••zifesini unutmamasını ikaz 
tdiyorlardı. Kıral müttefikleri 
iltizam edecek olursa harp ol
olmıyacakb. Buna rağmen te
reddüt etmekteydi. Kendisini 
•dam yerine koymayan Çar, 
" o bir İngiliz olarak uyur ve 
bir rus olarak uyanır ,, diyordu. 

Mncadele en hid derecede 
iken, Bismark, mütalaası ahn· 
inak llzere Berline davet olun· 
du. Berlin ve Letzlingende kı· 
rıUa mnteaddit mlllikatlar yap· 
tı. Berlinde g&rdüğD vaziyete, 
bir kaç sene sonra ıöyle temaı 
etaıiıtir. 

" O 1rilnlerin idatına göre 
Y•rım düzllne sefirin otellerde 
ll•zırın ıiyaıetine kartı entrika· 
lar çevjrmesi biç de tuhaf a-el-
m' d ıyor u. ,, 
Biımarck Berlioi iki partiye 

ayrılmış buldu : Bir parti Çarı 
P•bon ve hami olarak görüyor, 

diieri iıe lna-iltereye m6tema· 
yil bulunuyordu. 

Kendiıinin taVliyeleri, garp 
devletleriyle veya Avusturya ile 
bir ittifaka muhalifti. logiltereyi 
tutmaktansa Ruıya ile birleş

mek daha iyi olurdu. 
Hatti bitaraflığı muhafaza 

ederek Avrupa muvazeneıını 

elde bulundurmak çok daha iyi 
idi. Bismarck fazla Ruı taraf-
darı o'makla şöhret bulmuıtu. 
Kendisi bu tabiri ıiddetle pro· 
teıto etti. " Ben Rus değilim, 
Prusyalayım ,, diyordu. Kıralın 

ıabıi rabıtaları, ve kendi kıral
larından ziyade Çara kıymet 
veren v hattl yardımlarını iha
nete kadar gi>türea kimseler 
aleyhinde kati sözler ı&yledi. 
Evvelce yapmıı olduğu gibi 
cesaret ve katiyet telkin edi· 
yordu. 

- Sonu var -

Killi toprağın esrarı 
11 Yeni zamanın çeliği " ba1· 

lığı altında " ordu kuvveti : 
~ebrmacht,, riıaleıinde ıu mü
hun noLtalara tesadüf ediliyor : 

" Dünyada çok yayılmıı olan 
Aluminiyum, madenini bulunca· 
Ya 1'adar yüz binlerce ıene geç· 
mitti, çilnki aluminium özlü top· 
raldar içerisinde gizlenmit bir 
halde bulunduğundan insanların 
nazarı tetkikinden uzak bulu· 
nuyordu. 

\ 
ilbalabna büsbütün bağlanma

mak için evveli aı badehu çok 
mikyasta ·olmak ıartiyle killi 
toprakları bamızı tahtı kibriti
ye tiyle muamale edilm~~i dllın-
nlllmüo ve yapılan tecrübeler 
muvaffakiyetle ııeticelenmiıtir. 

Bu suretle Alemiııium fabrika· 
ları vücuda getirilerek killi top· 
raklar yerli bir ham maddesi 
yerine kaim oldu. 

Bu gün Almanya dünyanın 
alüminium ıarfiyatına yllzde 13 
iıtirak etmek ıuretiyle dünya 
mahsulltının ikinci bir mevkiioi 

işgal ediyor. 933 senesinde Al· 
manyanın al lminium mevcudu 

1 141000 tonu bulmuıtu. 

1827 senesinde bir Alman 
kimyageri Friedricb Wöhler 
Aliminyumun bir maden olarak 
İatibıaline muvaffak olmuştu. 
Bu suretle o zamanın yegiae 

1 

bakimi olan dt mire, müthi, bir 
rakip açılmıftı. Takriben otuı 
•ene ıonra killi toprakların e-
lektrikle tect:zzi usulu bulunun· 
ca ilk defa olarak fenni bir 
••had" kıymeti haiz olmak Ü· 

Zere Aluminium istihsali kabil 
olınuıtu. B ılbana 1880 tarihin
de daynamo makinenin icadı 
ile asıl tatbikat sahasında Alil· 
rninium bir yer bulmağa baıladı 
Büyük dedelerimiz Alumlniuma 
"k ıymetli maden ., ler arasında 
tutmuıtu. Halbuki bugün en 
Ucuz fabrika madenlerinden bi· 
rlui teıkil ediyordu. Fat alumi· 
nium, bunun yerine kaim 
01ınağa baıladı. 

Bilahare hntnn nakliyat vası
talarındR mllhim inkiliplar vü· 
cuda getirdi. 1854 tarihinde 
hava gazı ocaklarını icat eden 
Bunıenı alimi zamınında bir 
kilogram altminium maddenin 
kıymeti 2400 Mark. iken bu 
gün bir marktan bir az fazla· 
dır. Aleminium " Bauxit ,, tabir 
tdilen bir külçcden iıtibaal edi
lir, Bu ise Almanya'da pek az ı 
miktardadır. Almanya .. Bauxit,, 

Saf alüminium yumuıaktır. 
Uzun senelerden beri ilim adam 
larının yeglne gayesi " Sert 
alüminiumu,. elde etmekti. Bir 
Alman maden mutaba1Sısı Al· 
fert Wilm, "ıert a1üminiumu,. 

yapm~ğa muuaffak oldu. Buda 
alOmioiuma bakır, manganizum 
ve mangan gibi madenlerin ill
vesile oluyordu. Bu maden 

timdiye kadar görülmemit bir 
hafifliğile beraber çelik gibi 
sert bir ha11aya malik olmuıtu. 

Dürner maden fabrikası der
hal bu icadı patent yaptırtarak 
buna " Düraluminium ,, namını 
verdirdi. Bugün bu ismi her 
teknikçi bilir ve tanır. 

Dilraluminium, tayyare oto· 
mobil iotaatında ve her tllrlü 
nakliyat vasıtalarının aksamın· 

da ince makine ve optilr, elek· 
tro teknik ıahaıında velhaııl 

ıikletce hafif ve fakat çelik 
gibi sağlam olmaıı aranılan alit 
ve ak11amda kullanılır. Bunun 
b~luumadıiı yer yoktur. ,, 

Milli şef 
ve halkçılığımız ! 

- t---

Bat tarafı birinci uhlfed• 

llzaları, elbetdeki, bu idealin han· 
ri yol ve tekilde olur1a olıun 
bllyOk bir ciddiyetle tahakkukuna 
a-ayret ıısstereceklerdir. 

Halkçıhjımızın mevzu babıo· 
lan tahakkuku, bu fÜD iskeleti 
çatılmış ve sağlam temellere iı· 

tinat cttirilmi~ bir yapı halinde 

ve inkiıaf çağı 611ilnde büyük bir 
istidat lıi11ettirmektedir. 

Bu çatı aıırların değil 19 ·20 
yılın emeği ile, en temiz çehre· 
ıini elde etmittir. Bu çehrenin 
yakıo bir atide hiç bir halkçılı
ğa benzemiyen bir karakter ka· 
zanacağına inandırılmışızdır. 

Milli Şefin 5 nci bnynk ku· 
rultay azaları önllndeki Dutku • 
nun. demokrasimize temas eden 

paragrafları iıe, bu inancın en 
kudst taahhüdü ve bu yolda 

mllıtakbel faaliyetimizin temina· 
b sayılacaktır. 

Milli Şefin, halkçıhğımızıo fik· 
ren ve rulaan olgun ve bazım· 
kir bir cephe alahilmeaini te· 
min makıadiyle, rerek mebus 
seçiminde ve gerek belediye 
intihaplaranda ansızın yeni yeni 
intihaplar yaparak t~şkilitımız 

Ozeriode balkın muhabbet ve 
itimadmı yoklamak prensibini 
karar ittihaz etmesi, bu yolda 
gayemiz önünde en büyllk imti· 
han ve bir nevi spekülasyon 

olacaktır . 

Halkı adım adım takip, onun 
fikri ve ruhi inkişafını safha 

YOZ ı 3 
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RADY O 
1 . 

PERŞEMBE 116/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m 9465 Kcı 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği ( Pi. ) 
23.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Mllzik ( Cazband ) 

Pl. 
19.00 Program. 
19.0.5 Müzik ( Dans müıiki · 

Pl. ) 
19.30 Konuşma (Ziraat saati) 
19.45 Türk wüziği ( Fasıl he

yeti ) 
20.30 Me•ı.ıleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.45 Türk müziği. 
1 - Salimin Hicaz Peırevi. 
2 - Rifatın hicaz şarkı: (Siı-

leodi havn ). 
3 - Şevkinin hicaz ~arkı : 

( Sen bu yerden gideli ). 

4 - Faikin hicaz ıarkı: (A· 
teıi ıuzanı firkat ). 

5 - Tanbur ta'ısimi. 

6 - Ko~nıa : ( Ebruların 
zabmi ). 

7 - Rabmioin Kürdilibicız· 

kir : ( Sen ey canımın canı ). 
8 - Osman Nibadın kürdili· 

bicaıkir tarkı: (Akıam güneıi) 
9 - Selahaddin Pinarın kür· 

dilihicazkir şarkı : ( Aşkınla 

yanan gönlüm ). 
10 - Sadettin Kaynak Mu

hayyer : ( Ne zaman görsem 
onu ). 

21.30 Konutma 
21.45 Esham, tahvilat, kAm· 

biyo • nukut ve Ziraat borsası 
( Fiyat ). 

21.55 Neşeli plaklar. 
22.00 Müzik ( Küçük orkes· 

tra · Şef : Necip Aşkın ). 
1 - Bccce • D., mılfı Sere-

nadı. 

2 - Levine • Humoresque. 
3 - Wiıhelm Wacek - Mart 
4 - M:cheli - Üçüncll krçok 

ıüit. 

5 - J. Strauss - Viyana ka· 

nı • Vals. 
6 - Btcce • Serenad. 
7 - Tschaikowsky - Uyuyan 

güzel, haletinden : Valı. 

8 - Rubinıtein - Kostümlü 
balo. 

23.00 Son ajans 
yanuki program. 

23.15 24 Müzik 
Pi. 

haberleri ve 

( Cazband ) 

Çine Vakıflar müdürlüğünden 
Miktarı Mahalle ve Mevkii ve· Muhammen Bedeli 

Cinai Metre Mu. ya köyü ya sokağı Lira K. 
Dokkln 5 Hamitahat M. Hükumet cad. 250 00 

Belediye önn 
safha tetkik etmek, onu daima Onkkln 32 

3335 " .. Osmanoğlu S. 200 00 

" .. Mahalle civarı 120 00 
kumluca 

iyi Te daima doğru kalıplara l Bahçe · 

intibak ettirmek ziboiyeti; 
halkçılığım1z yolunda muvaffak 
olabilme ıiyasetimiıin düsturu 
sayılacakt ı r. 

Tilrkiye Büyük Mıllet Meclisi 
milleti dtrin bir huzur ve ebedi ı 

sulh ve emniyet ıartları içeri· 
ıinde bulundurmağı fa•liyetinin 
serlevhası saydıkça; bu siyaıet 

dahi onunla beraber ve ona 
müvazi olarak iokiıaf etmekte 
her halde gecikmiyecektir. 

Bizde milliciliklı yuğrulmut 
bir devlet ruhu mevcuttur. Bu 
ruh, sahip olduğu metaneti, 
halkın huzur içindeki istikra-
rından edinir. Bu istikrarın ab
lak ve seciyesini kaybetmiyece· 
ğine milli ftfin samimiyetine 

göz yaşlarımız ve kabaran gök
sümüzle mukabele ettiğimiz nut
ku en beli&' bir tercüman ol· 
muttur. 

hk uhifesiodcnberi basit bir 
halkçılıkla baıhyan eski tarihi· 
miz; emin oluyoruz ve emin 

olduk ki; modern ve en müm· 
taz bir demokraıi ile davam 
edecek ve Türk milleti asırların 
sinesini bu mnmtaz halk hüku
metiyle ürperteccktir. 

Env•r Demiray 

lıntlyu ııtblbl ve Umum1 Ne9rlyat 

MGdUrii ı ~taaa lleııı4.re• 

tJa•tlciııt J•r 

~ .. p • .., •• yt 

Tarla l9495 Sovancılar M, D•vutcu 600 00 
YÜkan da cins, mikt"r ve mevkilerile muhammen bedelleri 

yazılı Çine Vakıflar idaresi akaratından 4 kıta gayri menkuliin 
mnlkiyetleri açık artırma ıuretile aatııa çıkarılmışlardır. Verilen 
bedel haddi liyık görüldüğü takdirde ihaleleri 9/6/939 cuma günii 
ıaat 14 de Çine hükumet konağında Vakıflar idaresintle yapıla
caktır. ihale bedelleri peşindir. Arttırmaya iştirak için muhammen 
bedelin % 7,5 ğu niıbetinde muvakkat teminat yatırılacaktır. 
Taliplerin veya fRıla malumat almak iıteyenlerin Çine Vakıflar 
idaresine müracaatları ilin olunur. 

11 20 25 2 1330 

Sağlık Yurdu açıldı 
.... 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu. şimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve .. ontken servisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne başla mlştır. 

Yurtda birinci smıf müt•hassıs doktorl:ıuımız tarafından her 
türlü erkek kıtdın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
vo lodavilerl fennin son kabul elliği hhbi cs~~lar ve clerkaid 
Jairoıin.de takip edilwektclir. 
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> AYDIN 

Gramofon 
Meraklllarına 

10 Mayıs 939 Tarihinden itibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

.. 
Marka plaklarını 135 kuruştan satmağa ka
rar verdiğimi sayın 

bildirir bu fırsattan 
siye ederim. 

müşterilerimize iftiharla 
istifade etmelerini tav. 

Mehmet Giirer 
DEMiR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

Okul talebelerine 
Bemmevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmııtır 

Tanui 5 
Toptan alan okullara tensilit yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet Yeaikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiıtir. 

_ Fiyab: 25 Kuruştur. 

C. H. P. BunaeYi 

1 1 

HALKEVI 
Bakım Evi_ Muayene Saatlan 

Maayeae rtal 

Pazarteıi 

Saat 

J - 4 

4 - s 

2 - s 
3 - 4 

4-5 

Do~tor arkada9ım1sıa ••• 

Operatör Medeni Boy• 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatahklan mutaha11ı•) 

Operat3r Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Gaı: haatahklar1 mutaha11111) 

Doktor Mubıin 
(iç haetalıkları mutahaaıı11) 

5 - 6 Doktor Şe,-ket Kırbaı 

4 - s 
(intani haatalıklar mutahua111) 

Doktor Mllbif Erman 
(Kadın hutahklan mutaha11111) 

Doktor Nafiz Y aıgaa 
Doktor Halli Gaıaydıa 

6aıteee•e•w•e...aıa•••ee, 

: Süleyman Gezer- Osman Sezginer l 
• • i Gazete Kita.p Evi 1 
• • : Bu Hafta Çıkan Kitaplar 1 
el Kitabın adı Yazarı Fiyatı it 
41 insanlar ilemi Faik Sabri lSO : 
41 Hayvanlar ilemi Faik Sabri 130 • 
: ~ratik Almanca dersleri Şevket Dilmaç 130 • 
4I Pratik İngilizce Enver Kalaklı 12

5
5
0 

a 
e Atatllrk M. Turhan Tan • 

41 Beyaz kitap Haluk Cemil 50 a 
• Atat6rk iki ce.phesi Burhan Cabit SO a 
41 Kaynak · A. Candemir 50 .. 
• Esrarh Ada. Cilt 1,2,3 Fehmi Baldaş S

5
0
0 

• 
• Denne adası Muzaffer Nayır • 
• Yalnız d&nüyorum ŞUkfıfe Nihal 50 • 
• En büyilk kaybımız 75 • 
• Doktor Moronun adası Hamdi Varoğlu 50 • 
a Bu kitapları Aydında Süleyman Gezer - Q 5man Sezginer • 
• Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparişler taalı· .. 
• bn•ıo ıönderilir. l 
1ıı ................. i ....... .. 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi. bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
Maayenebaneaini ·cumhuriyet mahalleainde a.-ukat 

B. lhıanın ••İne nakletmittir. 
hastalanaı her giln .. at yediden sekize kadar •• 

ltledea ıonr ıaat llçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
kan, balgam, maddei gaita ve lıer tllrlG talılilltı icra 

eder. Veremlllerde fennin en son tedavisi olan Pinome-
torabi ile baıtalan tedaYi eder. (971) 

ilin 
- Kooperatiflerimizin Mart 939 

nomal umumt heyet toplantısın· 
da Merkezi Bozdoğanda bulu· 
nan 216 Bozdoğan Tarım koo

ilin olunur. 
226 İnebolu T. K. Koo. yönetim 

Ku. mühür ve imzaları 
665 Haydere T. K. Koo. yönetim 

Ku. mühür ve imzaları 
1378 

* 

peratifine il ti hak hakkında ver· ~-mm!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!~ 

diğimiz ·kararları T. C. Ziraat :........ Abone ıeraiti -···-ı 
Bankası umum müdtırlüğll taı· f Yıllığı her yer için 6 lira. 1 
dik ve ticaret vekileti de 20/4 i Altı nylıtı 3 llraclır. ! 
/939 tarih 1068/1017 sayıli İ idare yeri: Aydında C. H. i 

ı P. BaıımHİ. J 
emirleriyle tasvip ettiğinden f ıasotcye ait yuılar için i 
itbu birleıme kararimız ana l yazı itleri müdürlütüne, illa- 1 
mukavelenamenin 72 nci mad- f lar için idıre müdürlütüne f 
deıiuio ıon fıkraıı mucibince L~~:!~.~~ .. ~2.1!~~!~!~: ........... .J 


