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Telgraf haberleri 
Romanya Başvekili lstanbula geldi 

Bay Tataresko gazetecilere büyük şefimize 
hayranlığından bahsetmiştir 

İstanbul 27 (A.A.) Romanya Başvekili Ekselins T ataresko 
bQ sabah latanbala gelmiftir. Bay Tatareako matbuat mümes
-aerini kabal ederek kendilerine yeni Türkiyenin büyiik 
uabCJSI ile devlet adamlanna müliki olmak ve onlara emin 

'7t saradmaz doatlak hislerinin ifadesini götürmekle mesudum 
l irkiyeyi ziyaretimden bilistifade Türk ricali ile memleketi
E?ilii allkaclar eden meseleleri göriifeceğim de mittir. 

İtalya Mısır hükômetine bir 
nota verdi 

Libya hududunun tasrlhini istiyor 
Roma, T1 (A. A.) İtalya Mı&1r biikümetine bir nota vererek 

~111r libya badud.mun sarih bir tahdidini istemiş ve Mıs1r mü
aker elere bir ikinci tqrinde baflanmasını teklif etmiştir. 

ltoman11a IJJllıeri 
lf egeti ARJtaraga 
geldi 

Ankara 27 ( A.A. , Balkan 
:t1tanb genel kurmay heyetle

.,,_ toplantısma iştirak edecek 
omanya genel kurmay reisi 
eneral , Silmipinin başkanlı

i,ndaki Romanya askeri heye
~ bu aabab ankaraya gelmit ve 
-'fltasyoada merasimle karfllan

Fada te11klf at 
Ankara 27 (A. A.) Fas 

milli hareketi liderlerinden 

bir çoklannın F asda. tevkif 
edildiği Rebattan bildirilmek

tedir. 

~·-·---
Japonlar Brüksel 
Kongrasına istirak 
Etmiyorlar 

Tokyo 27 (A.A.) Japn Bq-

\ 

/nglll;·•p;,,1e.lıiz vekili Japonyanın Bükrqte 
toplanacak dokuz devlet kon-

münasebatı 

??.ı~br. 

feransına ittirik etmiyeceğini 
Londra. 27 ( A. A.) Londra 

t4a lngiii.z bik6meti ile portekiz ~·~Ö~y~le""'!m~İf~ti~· r~. ~~-------=~~::1!11!:!= 
Bir mektup 

SaltanlalAr ( Huıuai ) Nabi-

Bursada od~n kö
mür sıkıntısı var 

istanbul gazetelerinde oku
dugumuza göre Bursa beledi
yesinin odun ve kömiire koydu
ğu nark, viliyetçe kaldınlmlJ
tır. Buna rağmen şehirde kö
mür bulmak imkin&1z bir hale 
gelmiftir. K<Smüniiz kalan halk 
köy yollan üzerinde beldq
meğe ve gelecek kömür yükle
rini oralardan kartılayarak 
kapıtmağa mecbur olmakta
dırlar. Vilayetin halka da
gıttığı bir beyannamede 
( 41 ) köye kömür yakmak 
için rabut verildiği, ay IO-

nunda Bursamn klmiir ihti
yacı kal'fJlaDIDlf olalacağı, 
binaenaleyh birdenbire gele
cek kömiirler üzerine ifütill
miyerek fiatin yiikselmesine 
meydan verilmemesi bildril
miıtir. 

Samsunda da kö -
mür ihtllıiJrı ... 
samsundan şu malQmab veri 
yor: 

Ormanlarda katıyata mü 
saade edildikten sonra ıebri 
mize köylerden odun ve kömiir 
gelmeğe başlamaştı. Aradan 
yirmi gün geçtiği halde gerek 
odun ve gerekse odun k&
mlirii fiyatlannda ilk günlerde 
görülen yükseklik katiyyen 
tenezztıl etmemiştir. Bu hal 
böyle devamedip gitmektedir, 

Son günlerde havalann bir-

Hayattan •e•ler: 

Fılaa 
.. 

Cumhuriyet bayramı için ka . 
nat talimi yas-ağa çakan bet 
yavru, hava• kurbaalanmaz ara. 
sına kanfblar. Acılan glnlü: 
miiztin içindedir : 29 Birinci tq.
rinde her kanat sesi, bize onları 
habrlatacaktır. 

Türk havacılığının fetih dea-
tanı içinde. yeni zamanlana 
büyük şairi, onlann ismine ebe·· 
di mısralar ayıracaktır. Bugln 
bet yavrunun arkadaşlarına, fe. 
tib eserini daha bilyük hızla ta
mamlamak diifüyor. 

Kahramanca bayat, Türk 
ananesi olmakta devam ede
cektir· Şanh vazifeler. ilimle 
g6ğtis g6ğüse, ve nihayet onu 
yenerek, bqanlabilir. Bitin 
aann hlkmihıe ve iradesine 
rağmen hlr olduksa, ıeref ve 
gurur ile yqıyorsak, ırkımızın 
bu fazileti yiiziindendir. Bet 
yeni karbana karf1 hakiki 
saygmuz, kanatlanmm birkaç 
na.•; ·~ ~--aruciqı&n. 
gönlümüzin ısbrabım kanat 
1eslerinizle avatanuz! Fatay 

( Uluataa) 

denbire soğuması bu fiatleriır. 
dlifmiyeceğini de ihsas etmek-· 
tedir. Bn vaziyetten gerçı 

köylü istifade etmekte ise 
de, halk ve bilhassa fakir 
kıs'llı çok sakmb çekmektedir. 
Bu ylizden çlriik tahtalann 
kiloeu iki bnıp kadar sa:
tıldığa da görnlmektedir. 

Nazik, halalı, ınert! 
- 980 

• 
1 

yi şey, ~el teY··· bir çok 
tı•çisi arumda iki memleket 
tniidafaua lıUSUMIDcla daha f-1· 
~ temulr telİIİni istihdaf 
tıden mezakereler ceryan et
uaektedir. .... 

anghag cephesinde 
Çinliler geni müda
faa hattına 
celıildiler 
Şanghay 27 (A.A.) Şangbay 

'epbesinde Çin kıtaab Japon 
taamıza kquıncla Şanghayın 
on bet kilometre garbanda yeni 
bir batta çekilmiıtir. 
Şimal ceplaesiade Çialiler fid-

1e6i taamıza baflacblar. 
Şaagbay Ti (A.A.) Çin umu

mi kararglluma bildirildiğine 
öre Çialller fimal cephesinde 

şiddetli bir taürma geçmifler-

femizde ba yıl yükıek ve deferli 

ilbayımııı:ıa tetrik ve bimmetlerile 

yeniden bir ilk okul binası yapıl· 

mata baılanmış ve bundan bir 
ay önce de temel kata bitmittir. 

16/10/937 tarihinde de birinci ka

tın ihalesi yapılmış ve 685 liraya 

da Şükrü ustada kalmışbr. Bugiio 

yarın da ona batlaoacalttıı;o. Bu 

okul vekiletia pilioı dahilinde 

bet derıaneli yapılıyor ki ancak 

Sultanhisar okullu çocuklarının 

bug&nkö ihtiyacına kartılıktır. 

~_11pa '00 mevcutlu Sultanbirar 

11,k okalua~n bundan iki üç sene 
sonra bet yüze çıkması ıayet 

tabiidir. Ba biaanın da gayret 

aJrfedUcllii Qkdlrde ancak ba 

fenalıklardan uzak bulundu
ruyor.. sporcu, siğara rakı 

içmezmif, sıhhabm bozulur diye.. 
zamamnda yatmaya, zamanın
da kalkmaya, muntazam bir ha
yat ve maişet rejimi takip et
meye mecbur olurmuş, yıpran
mamak için.. 

Bütün bunlar iyi şeyler •. va
kıa, gençlere aile ve mektep 
muhitinde verilecek sağlam bir 
terbiye ve itiyatla da, bunlar 
temin edilebilir. Fakat madam
ki, sporculak zahmebiz ve tel
kinsiz, gayri meşur bir halde 
bir gardiyan vazifesi g&iyor. 
O halde, çok iyidir ··şüphesiz .. 
ve zaten, sporun gayesi,· daha 
ziyade spordur. 

Sporla alikam olmadığı için, 
ben iyi bilmiyorum amma, zan-

nediyorum ki onun ela kendisine 
mahsus bir (hüviyet) i vardır. 
Derlerki sporcu centilmendir. 
Derler ki; sporcu naziktir, ha
lüktur, ferağat sahibidir, makul 
ve mert adamdır, diğer endiştir 

Onun için yenmekten ziyade 
yenene ve yenilene hürmet ve 
şefkat, güler yüz, tatlı dil gös
termek en büyük gayesidir, 

Ben, sporu böyle biliyorwn 
ve bunun için seviniyorum. za
ten, futboldan başka bel' çeşit 
sporlara karp, herkes tibi, be
nim de sempatim vardır. Bir 
nıepn top arkasında, dili dışar
da, damarlan firlamış, yüzünün 
"kanı ve gözlerinin feri kaybol
muş bir halde deli gibi koşmayı 
tuhaf bulur ve fakat alelUnıum 

. De•••• J acil aavfada .. . ! 

dir. 
( İ>enm• 3ncD sahifede ) 
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Manevra hatıralarından Çocuk bakımı 
4- Doktor Fahrettln Süıriir 

Yine 12 illitetrin paü ... 
Aydı9' ...... danp dlnlen••

den bi .. tayyare faalyetiae ,alait 
.,)uyor. Ma.& ketlf tanarel•ıtni, 
yiae mavinin atar bombardama12 
ta11arelm takip ediyor . 

Bunları, kırmııının a•cıları ar
"-lıyor, Btleden evvel Nadili iı
tikametinde uçan ına•ilere yeti
şen kırmııı avcılarının .. ld1r1,la
nnı aeyrediyoruı. 

Bltün Aydın ıuımuf, hareket 
yok, herke• caddelere, alanlua 

dGlıülmüf, ıöderi handa, bütGn 
benliklerini görme haHalannda 
toplamıılar, ufukları tetkik edi
yorlar, her dudaktan ayni oaka
.-at çıkıyor .. 

- Bunlar ma.Uer... Bunlar bi
:.ômlıiler .. . Kırmıırı avcılan yeti•
tt.J. 

t,te Atatürküo kn~ı Sabiha 
Gakçenin tayyaresi,. .. 

Her kea onu onun tayyaresini 
oınyor, oumantını, ~~klioi, hepıi

•İ öğrendiler ... 

Türk göklerini koruyacak, lörk 
toprak ve denizlerini muhafaza 
c:decek, Türk kartalları arasına 

"•rı an, Atatürk kı:ı.mı , onun 
1-yyareıini bep bildik, ötreod.ik .. 

O gün 7 eylôl ilk okul ötr~t
menleri son sınıf taJebeJerini te
peciğe tayyare alanına tetkike 
götürdüler ... 

Yarın, yerlerini alacak ları bu 
gunün hava kartallaranı g8rmck, 
onlarla konuşmak, yarın ar:ı.u ve 
iradelerine ram edecekleri tay-
yareleri yakından tetkik ct-
gelecek mündeyi bckHyemi-
rorlar. Tayyarelerin yanına 
kotuyorJar . Komutan yarının 
büyüklerinde gördüğü bu alika 
ve heyecanı büyük bir müaa-

113 ha ile karşılıyer 
lbtiaaaların ı onlardan dinliye

hiliri• •. 
Eneli üç uçak re di, pilotlar 

jumcdi, rözcGlcr atladı, motörler 
durmadan bir feyJcr yaııdalar, ko
mutana verdiler, yine uçaklara 
bindiler, uçaklar hemen uçtu, 
yine ma.iler tarafına aittiler . . 

AyJının telrilıa•ı:76 

A•eı tayyarelerde bir kiti 9ar, 

oalar tellac:e komutana rldlJCW, 
bir tefler MJyllyorlır, kom•ta• 

telefonla konutuyor, ylac uçü
yorlar .. 

- Peki ıi:ı. bunlar• nasıl ıör
düaıGı .•. 

- Niçin ıörmiyelim, ya~larana 
rittik. Konuttuklarını bll• duyduk. 

Peki ne konu,balar ... 

O MSylenir •İ? Onhr sır 

dır, biıte ötretmenimiı. töyledi, 

aakerlite ait ne fÖHek, 'De duy· 

Hk kimseye söylemeyiı. 

ltte yarının büyükleri, böy)~ 

yetitiyor, böyle olgunlaııyor .. 

Yurdu kurtaran, iıtlldil ve İn· 

kılibı yapan, cumhuriyeti kuran 

bütün bir tarihi detittiren o, 

TGrkün ata11, büyük eacrioi ema· 

net ettiti gençlik böyle 4uur

lu, böyle imanlı, böyle kare'kter

ler yetİfİyor .. 

Her ,eyi aezen, en iyiyi yapan 

en doğru karar veren en büyüğü

müz, bu neticeyi daha o zaman 

ae:ıdi 927de büyük nutuklarını renç 

liğe cihan değer iltifatilc bitirdi. 
O . Becerik 

Kanıunumuzda Cum
h111·iyet bayramı 
hazırlıkları 

Sultanhisar (Hususi) Cum-
huriyetin 14 üncü yıl dönmünü --·------ ·y-- --.. .... uuu.1.~uı na-

munbayı Cemil Vurmanın baş
kanlığı altinda komite toplan
mış ve bayram proğramı bü
yük bir zenginlikle tanzim edil
miştir. Üç gündenberi köyün 
bütün dükkanları mağazaları ki
reçlenmekte cumhuriyet meyda
nında güzel bir halk kürsüsü vü
cude getirilmektedir. Bütün 1 
SultanhiAarlılar kanuna uygun 
olmak üzere bayraklarını hazır
latmaktadırlar. 

- 9 
Şu baJde halt•htı tqlliı n tc .. 

dni ettirmek için dokton mün· 
caata ihmal etmemeJldl,.. Bilibara 

laaıtalak Mlihta dotnı y6a tublaca 

borundan nealevl ifraaat kendiai 

raıterir. Ve baıit burun nedeelle 

,tfayap olur. Viroı kunetJ dlter 

aaprofit mikroplardan nıütnellid 

ise haatahtın tedaviıi biraz \lHr 

ihtilat yapmazaa oda salim tekil

de şifayap olur. 

Burun nezleleri çocuklarda yu

karıda ıayledltimb gibi had tc· 

kilde oldutu ~ibi tedni edilme

diti takdirde .. üz•İn şekledc in

kilip eder. Mü:ı.min tekil alan 

nkayide burun dahilinden bol 

kayih ve gışayı muhat ifruab 

harice çık mağa b~şlar . Bu kayibi 

feklin tedavisinin rec:ikmesi ite 

buru11 gıfayi muhal ve dahili di

ğer cihu.ları fü.erindc ibtilit· 
)ara sebebiyet verir. Buruıı gı,ryi 

muhatisinin teklinin dejenere ol

maıaiyle daimi mür.mİD ner.le bu

aule gelir. Bitmu • e tükenmeı 

sümüklü çocuk olduğu gibi buan 

kuru şekle inkilabiylc (Oı n) ta

bir edilen ' ' e phı koku neşreden 

burun haatalıjan• inkllibedıer. 

Bu zamanda bilh• .. • oxen vek•· 
yiinde çocutun ctnfıoda kim•e 
1 • 

Müamin davam e4eo 'burun neı.· 
lelerin in bamlarada bası ita.talı · · 
lua mbteald olur. Mla•in ae ı:
leyl lr.eadilerlae fır .. t bilirler 
meydana çıkarlar. 

Bunlardan birili buna .. !tui'· 
ten bir clıml eenebiain kaçmaıUe 
bu1ale ıeldlti sibi çocuklarııll 

baıı Ulçlar almaılle de olur. 
İkinei derecede eatani hastalık· 

larda ılSrülür. Çocuk •rip, kıeı1 

ve boğmaca tibi haıtabklara t1.1-
tuJur. Bu meyanda devam ede11 
müımin neıle•İ baetahtı had şckıl 
alarak dcreee1ini artmr. 
Oçüncüıüde a-ııayi muhat üı·· 

rine Difteri yani kut botan mi ·• 
ronunun oturma.ile huıu)e gelirkt 
buna da çok dikkat etmek lbım
d1r. Burun ku, batanilc çocuk 

ölür gider ve hayretler içinde 
kalınır. 

Birde meme çocuklarında ynn i 

yeni doğan meme çocuklarında 

tesadüf eden burun konokoksud ır 

Çocugun burnu g:şayi rnuhatiaioe 
hariçten \'eya doğum esnasında 

bel sotuklutu mikNbu sira)·d 
eder n bııntnda bir. burun bd
sovuklugu kendini röstenr araı 

itibarile diğer burun haatahkl::ı 

' rından b 111 başkn bir şekil aru · 

der. Koyu, ycşilimtrak ve kokulı 

bir ifraz· kendini gösterir Burur. 

delikleri tıkanır. Vtıktında müra

caat cdilmeue çocuğun fana va· 
dyetlere dltmesine sebebiyf't ve· 
rilmiş olur . 

Rnrun..lal.~ _., wnnhi rtı ı.ıik ı-op· 

lu h::ıstahkJardarı biri irsi freng- · 

dir Bu çocuguu ilk doğdllgu z;ı · 

manda görülmeyip ckseı iyetlt. 

on beş gün sonra kendini güste 

rir. Çocuğun burun gışayi muhi· 
Hatta umumi talebenin müra-

t\liİ fİşer Ve burun kesiklerind e 

diıi fena halde tceaıür~ kapılır. 

Eğer mektep çağında iıc mektf:

be !lİdemeL arkada,ları arasında 

duramaz . 

caatı üı.erinc mektebe bile kabul de bir tahavvül husule ıretiıir 
edilmez. T cdaviıi de çok u:ı.un H Çocuk adeta oafes alomaı.. koyu. 
ınüşkil olan bu haatalıta Y"kalan Jezuci, ycşiJlmtrak ve morunıtrnk 
mamak için çocukların bu srıbi bir cerahat kendini göıerir. Ufak 
kayihi aıüzmin burun haatahkla- halde yapılan bütü tcnaviJere tn-

rıaa dikkat etmek lazımdır Vak- anoüt: eder. çocuğun günden gü-
tinde çaraalni aramalıdar. ne düımetıne sebebiyet verir .. =--=====--=========================-

Baht İşi ı 
daha çok şeyler söylemiştir. 
Mesela; buradan bahsetmiştir. 

i Bizi anlatmışbr. Kızlarını, oğul
larını karısını filin sormuştur. 

her cuma günü selimlığı abıbr. 
ahpabları oraya toplanırlar ve 

hep memleketin münevverlerin
den mürekkep olan bu arkadaş
lar orada konuşurlar, tavla oy
narlar ve kendi ilemlerinde 
eğlenirler. 

Roman 

Geride, daha doğrusu ileride 
bırakbğımız arkadaşla11 anıyo
ruz, 

Recep ; İlk günleri benim hiz
metimi kendisi görmek istemiş, 
bu hususta bayağı ısrar etmiş. 

Anneme; 
Hanım ana; diyormuş, O 

benim hizmetime alışmıftır. 
Mümkünü yoh siz beğin hizme
tini benim gibi röremeuiniz. 

Nihayet ite benim müdahale 
etmem icap etti ve kendi9ine 
aıdatbm ki o burada benim yal
nız dış iflerimde emirberimdir. 

- Peki beğim amma senin 
dışarı İfİD de yokki burada, de
di. Ben böyle otura otwa ham
la.şıp galacağım sonra. 

Yazan: V. H. 

Recebe bir tek iş buldum ni
hayet. 

Kardaşım Meleği sabahlayın 
mektebe götürmek, akşamları
da gidip almak. 

Ve zannedersem bu silkünet
li hayatta onun yegine eğlen
ceaide bu oldu. 

Melekle gayet iyi ahpabtılar. 
Bu müşterek sabah ve akşam 
yolculukları onları birbirlerite 
gayet iyi iki arkadaı yapb. 

Dün alqam sofrada Melek; 
Recebin annesine mektup yaz
dığını $Öylecli, 

- Neler yazdırdı sana Recep 
dedim. . 

Hiç ; dedi. Selim filin ... 
- Yalnız bukadarcık mı yaz .. 

dın Melek? .. Recep her halde 

Para istemiştir. 
Sen bonları yazmadın mı? 
Sırdaşının ona söylediklerini 

ve onun da kağıda yazdıklarını 
bu kadar iyi bilmem Meleği şa
fırtb. 

Gözlerini aça aça yüzüme 
hayretle baktı. Sonra : 

- Recebin çocukları yok ki 
ağabey, dedi. Onun yalnız bir 
hanımı varmış. 

Melek; kansı varmış demeği 
terbiyeye aykırı bulmUftu. Ba· 
bam lifa kUlfb. Babs ba,ka 
şeylere intikal etti. 

* • o 
23 Tetrinienel 

Nihayet dün; babam ajnn· 
dan baklayı çıkardı. 

Hayabnda evile İfİDden gay
ri yer bilmemif olan babamın 

Dün Cuma ve selimlık yıne 
dolu idi. 

Dikkat ettim. Eskiden çok 
neıeli geçen bu toplanblarda o 
neşe kalmamış artık .• 
Konuşulan mevzular; hep 

memleketin içinde yuvarlandığı 
harba ve onun hadiaatına dair
di. 

Hayatta bir kaç devir yafa
mıf ve bir çok inkillplara tahit 
olmuf olan bu tecriibedide a
damlarm beP.ide bedbindi. 

Dikkat ediyorum, hiç birisi 
dojnadan dojruya ve bariz bir 
şekilde tenkidatta bulunmamak.., 
la baraber hOfDub•rJuklannı 
ima ile olsun aıılabyorlarch. 

(Dewa•• yan•) 
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Cumhuriyet bayramı günlerindeki 
radyo neşriyab programı 

Ankara ve lstanbul radyolan birlikte 
çalışacaklar,fır 

28 Tefrinienel 1937 Per,embe 
<atndüz ). 

13 I 13.05 İatildil marfı. 
13.05 / 13.20 l'ür inkilibı ve 

<'.:.mhuriyet rejimi hakkında bir 
al1le• (iç bakanı •e parti sekre
teri bay Şükrü Kaya tarafından). 

13.20 I 13.25 Oau.cu yıl ma"'ı. 
13.25 / 13.'5 Alelümum kültür 

itleri hakkında bir eöylu ( Kül· 
tir bakanhtı tuafuıdan ) , 

13.45 / 14 Çocukları eıirıemc 1 
-•rumu bakında bir ıliylev (Çocuk.· 
••n eairgeme kurumu tarafmdan). 

:28 Teşrinievvel 1937 P .. r,embe 
(gece ). 
19 / 19.0S İatildil marıı . 

1,.05 / 19 25 iç bakanhğınan t~ı
lailitına dair biitüo uzuvlar hak
~ında bir Miyl• ( İç bakanlığı 
\arafından ). 

19 2S I 19,30 Onunc• yıl martı . 

19,30 / 19.45 Milli Müdafaa it
l"ri hakk1nda bir söylev (Milli 
l~fidafaa kuvve11eriouıin terakki 
.,~ tekimülü maddi ve manevi 
~ıymeti we aon manevralar hak
kında ) ( Milli Müdafaa. bakanlığı 
1a,.afından ). 

19.45 / 20 Tot .bava kuramu-
•ıuo feyiıli ç.alqma•ı Ye miUetin 
bu yolda 2<tsterdiğı fedakirlıtın 
\~min ettiği bByük neticeler hak
kında bir 11 .. ( Türk ha\•a ku
:tıumu tarafından 

20 I 20.30 Mu~j 
20.30 / 20.45 Cunah uriyet adli 

\anunlarıom e adli te,kılitamı
-.n Turk içtimai hayabndaki 
ieyizli tesu ve neticeleri bak.kın
da bir ıC5ylıev Adliye bakanlığı 

'-ıafından ) 
20.45 / 2J.S5 ( Uluaal ekonomi 

Tfe artbrma kurumı.1 hakkında bir 
aöylev Ulu ekonomi ve art~ ır
tlla kurumu tarafından ). 

:21.55 I 23 Müzik vr: ajana ha· 
.,_leri 

29 Tc1ri n "" d 1937 Cuma 
(gündüz ). 

12 ı 12.05 lmkliJ m•rfı. 
12.05/12.20 Dıt •i1aeamız hak

lııunda bir söylev ( Dı, bakanlatı 
tarafından ). 

12.20 / 12.25 Oaunea yıl martı. 
12.25 / 12.40 Cumhuri1et maliyeti 
~kında bir ıöylcv (Maliye ba
Atanlıtı tarafındad ). 

12.40 12.55 Cumhuriyet •erke:ı. 
bankası baklıunda bir •6ylev 
(Cumhuriyet merkH. baakaeı ge· 
-eı diret8rlltl tarafıadad ), 

12.SS / 13.lS Müdk 

20.30 Bayram toplarının ilinı 

aefı:iyah. 
20,35 I 20.55 Ekonomi itleri 

bakk•nda bir aaylev. (Ekonomi 
bakanlığı tarafından). 

20.SS I 21.40 Mizik. 
21.40 / 21.55 Etibuık i•leri 

hakkında bir aöylev ( Etibank 
genel dlrektörliitü tarafından). 

21"55 I 23 Müdk ~e ajanı ba-
dcrleri. 

30 tetrinı ev~el 1937 cumartesi 
(Gündüa) 

12 I 12.05 iıtiklil marfı . 

12.0S / 12. 20 Ziraat bakanlığı 
ifleri hakkında bir .öylcv ( Zira
at bakanlıtı tarafrndan) 

12.20 ~ 12.25 o nuncu yıl ıııarşı. 

12.25 I 12.40 Ziraat Bankaar hak
kında bir s6yle" (Ziraat bankası 
genel direktörlüğü tarafı odan) 

12.40113.30 Müıik. 
30 Te,rinievnl 1937 Cumartesi 

(Gece) 

19 I 19.0S İsti lil martı 
19.05 I 19.20 Yurdun a1hbat ve 

içtimai muavenet itleri hakkında 
bir söylev (S. I. M. Bakanlıtı tara
fından) 

19.20 I 20 Müxik 
20 / 20.15 Kız.ılay kurumunun 

ç.ahımaaı Yr! milletin bu yönden 
yaptığı fedalcarh an temin eyle
digi kı metli neticeler hakkında 

bir söyle (Kııı l ) kurumu ba,
kanhğı taraf mden ) 

20.15 I 20.20 Onuncu yıl martı 
20.20 I 20 35 Sümerbank işleri 

hakkında bir a&ylei' ( Sümcrbank 
Genel Direktörlüğü tarafından) 

10.35 I ~ 0.50 Belediyeler ban
kaaı it1eri hakında bir 11öylev(8e
lcdiyelcr bankaeıı genel direktör
lfıtü tarafından . 

20.50 I 23 Müzik ve ajans ha· 
haberleri. 

Nazik, haluk, mert! 
- Ba~ arafı 1 ı:ıci Sayfad:ı -

sporun yukarda yazdığım husu
siyetlerini düşününce, bunu da 
boş görürüm .. 

Dün bir tanadığa rast gel
dim .. yananda yüzü gözü sarılı 

bir çocuk vardı. Dikkat edince 
oğlu olduğunu tanıdım ve bitta
bi sordum: 

~ Çocuğa ne oldu ·? 

13.15 I 13.30 Gimrilla. H İnbi
-..lar bakaaht> haklmıda bir 
ICly)ev ( Gilmrilk ve lnhiMrlar 
'-kaalatı tuafıadaa) 

13.30 dan itibaren bitineiye 
~d .... 

- Geçen günü tutturdu.. bu 
gün Nazilliye gideceğiz, top oy
nayacağız diye.. izin vermek 
istemedim.. ağladı, yalvardı, 
tepindi, kendisini yere attı .. 

1 aldırmadım. 

a) Kamata1claa DetriJat. 
~) Geçit re .. i alaaıaa aefriyat. 
2' Tqriaeenel 1937 Cuma 

<aeee) 
19 I 19 05 latlklll eufı. 
19.0S I 19.2S Ba11ad1rbl& ba· 

•..ıatı itleri .ulumda ltir IÖJ· 
ıe .. ( ., ..... 11 hıhrht' tara· 
:t ........ ). 

19.25 20.10 Mbilt.. 
20.10 / 20.30 it .... kuı hak

~~al)lw•i-lt......_ı ... 
... ı tllNllt&IQi tarafıaan ). 

1 Benden sonra annem müsaade 
etmiş.. 

1 Alqam üstü, Bu halde dön· 
dü. Hem yalmz bu değilmiş.. bir 
çoklan b6yle, tulumbacı koju
tundan çıkmıf gibi yara bere 
içinde geldi.. dedi. 

Diifündim: 
- Centilmen sporculuk, ııa· 

zik, bal6k, makul ve merd ıpor· 
cular bu mudur ? 

GONCO 

Dilekler 

8 inci işletme müdil
rii milzden bir dilek 
Aydın okullara derse batla· 

yahdan beri ortaklarla - deniz· 
li arasında ifieyen otoray pek 
acı bir iç yarası te,kiletmeğe 

baıladı. 
Hemen hemen talebelere 

talısis edilen otoray, artık de
nizliye gidecek yolculannı bile 
almamak gibi her kesin i•ine 
vazifesine, isteğine , sekte ıre
rir bir hal aldı. 

iki gündür dikkat ettiğim 
bu halin çok tuhaf şekillerinin 
şahidi oldum . 

Binenler indirilmekte, yer
sizlikten şihayetle yolcular 
yoluodao kalmaktadırlar . 

Fakat itin tuhafı şuki: bu 
talebe nihayet sultanhisanna 
kadar tamamen boşaltmakta 
ondan sonra da otoray deniz
liye kadar senli benli gitmek
tedir. 

8 inci işletme müdürümüz
den bu hale en yakın bir za
manda son verilmesinin neka
dar yerinde bir dilek olduğu
nu kaydetmek zannederim faz
ladır. 

Halkımızı istasyonda yaya 
kalmış görüp onlarm haline 
acımakla, talebelerimizin dü
şünüldüğünü görüp savinmek, 
iki zıt vakia oluyor. 

Bütün bunlardan sonra izdi
ham itişmek kadışmak mese
leside caba .. 

Enver Demiray 

ı Bir mektup 
1 

( Ba tııraf ı 111d ıı.&ıhİi<:"d.,) 

ınüddet zarfında tamanal•nabile
ceğlnden kültür durumu da yine 
izdihamda bulunacaktır. Hunua 
önüne geçmek için bir an ev•el 
tedbir ahomaaı muvafıktır. Bu 
bina batlanmadao evvel karar· 
)qbrıldıtına ~öre eldeki para 
tarfedildikten ıonra içinde 
bulunulan olıul biaaaı aatı
Jarak bunun deteri yeni yapılan 
okulun son kıımına aarfedilmeai
dir. Halbuki ikinci bir yanlı• ha· 
reketle iıtlkbaJ izdihamını buglln
den hazarlanmıf bulnuyorlar. El
de okul bin••• •ttldıt• takdirde 
lSOO liradan fasla tutmıyacaıı 

qikirdır. Fakat diter mektebe 
bir ilhe yapılmafa kalkıhraa üç 
dört bin liradan aıatı temin edi· 
lemiyecetl de malumdur. A.,ari 
iki üç •ene zarfında yapılabile· 
cek yeni mektebia İDfaab bit.la 
n mevcut bina da .. blmaJıp 
kalaan ilç •ene sonra ıni•llne ar· 
taeak olan talebe mlktar1na mG
kemmel k&Jfıhk vermek •uretUe 
kl!tlr lbtl1acı uzun •Heler için 
te9'İD edilmit olur. Bu ıuetle 
1enl yapılan okul tam tetldlitlı 
birinci mektep ve mevcut okulda 
ü~ ııaıfı ildnel mektep aamUe 
kullaaıbr. l•tik ... I maltıurları da 
ortadan kalkmıt bulunur. o,ı. 
Clmit ederi• ki okul ioıaatile 
alikadar s.ıtanhl•r heyeti ita 
nol&taJı nuarı itibara alır. ve 
baylece ilerisi için •arit tehlike· 
clencle Sultanhiaar )dlltOrlaO. kur
tarmı' bulunur 

Yt1Z : 3 

ilin 
A1clın •e- havaliılnde bat. bah

çe, tarla. aeytiolik ev dükkin "1e-• 
aua alıp Ntmak iatiyenlerio As·· 
dında komiı1oncu Böcekli Hant 

lbrabim~ miira~aat etmeleri kea. 

di rnenfaatJt:ıi iktiuım:ıdan oldu

ğunu ilin ededm. 
Adre~: AydıD hükümet bulvarı 

4 numarat. ya:ııhant" 
( 6 - 6) 155 

Aydın As. satınalma 
komitıyonundan 

Alayın senelik munakasada 
bulunan 39500 kilo patatesine 
yalnız bir talip çıkmış ve be
her kilosunu altı kuruş kırk 
be, santimden vermeği teklif 
etmiştir. Bu fiattan aşağı ver
meye talip varsa 11111937.pa
zartesi gününde kat'i ihalesi 
yapılmak üzere 223 lira te.oıi
nab muvakatasile birlikte alay 
sabn alma komisyonuna müra

caatları ilan olunur . 
( 166) 

ilin 
Vilayet dainıi 
Enciinıeninde11 

Memleket hastanesinin ih
tiyacı olan 322 lira 50 kuruş 
muhammen kıymetli don ve 
gömlek 251101931 pazartesi 
günü saat on beşte yapılan 

açık eksiltmesinde don için 
verilen 88 kuruş ve gömlek 
için verilen 123 kuruş layiki 
had görülmediğinden 81111937 
pazartesi günü saat on beşte 
ihale edilmek üzere 12 gün 
müddetle eksiltmeye konuldu-
ğu ilin olunur. (165) 

ilin 
Uilaget daimi 
Encümeninden 

Memleket hastanesinin ihti
yaçlarından olan 1312 lira 50 
kuruş muhammen kıymetli ma
den kömilrü, yatak kılıfhğı, 
kefenlik bez ve kaput bezinin 
251101937 tarihinde yapılan 
munakasaıımn talip çıkmadı
ğmden 81111937 pazartesi gü
nü saat onbqte ihalesi yapıl
mak ilıere 12 gün müddeti~ 
tekrar eksiltmeye konulduğu 
ilin olunur. ( 164) 

··-- Abone ıeraiti -····: i. • i Yılhi• h~r yer için 6 lira. ! 
ı Alb ayı.~. 3 liradır. : 
ı • • 
ı idare yeri: Aydında C. H. ~ 
i P. Buımul. ! 
i 2aı:eteye ait yuıJar için f 
j yazı lperi midlrffltlne, ilin· ~ 
i lar için icle.re mGcfGrlüf1ine ! 
I..~~~~ 1 ~~~~~~~- " j 

latlyaa •ablt.l ve Ua.amt Netriyat 
MGdCtril : Etem Mcodret 

BuaW'i'ı yer 
C. H. P. aa .. ae, i 



~ı .. t olıalu arttırauı elılllltıne 
KoadallOBll llafluuılı~n 
Atalı .. yazalı doku kalem siyecek ..,. lll 119S7 pmrtai 

tllll mt oa bette .... t ok .. cla &çak elaıiltme ile ve •Jn 
yn iWe eclilecektir. Şartaa.eıe, ber g6D o1m1.aa_ Jkllehi
•· EWll-e,e tlrecelderia Tecim oel•--• bir ....-e alma
ları ve a...ıcbt tıa1 atl.nm Mal 1Udaja.. yatırdaldarma 
dair mald.z retinaeleri llzmclar. 
Chuıi Mlktan ........ Tutarı T..ı..t 

Dalaili ... 96 kat 
ı....... 300 • 
Haricia,.bbe 198 Çift 
O.iğli 200 . " 

Y anm kollafuileS55 adet 

Poa 400 " 
318 Çift 
ın Aclet Yln faile 

Harici EllMe 123 kat 
(147) 

, ... 
Lira Kr 
4 10 
3 50 
3 80 
3 50 

2 
18 

so 
40 
2S 

Lira Kr Lira Kr 
393 60 29 52 

1050 87 75 
752 40 56 43 
700 52 so 
177 50 13 31 
160 12 
79 so 5 96 

S42 25 65 
2214 166 s 

14 19 23 28 

8iriaci mmf dalaili butalaklar mateba ... 

Dr. HASAN TAHSiN SOYLU 
p., • ...... reloıı .... .w ..... H ""'111,,e. ,_... 

,._,.,..,_, lıl nllılainden HW 

...... hut-••11nı Orta ... tıtep eaddeai Ellıi poltaba•e 
--. blMal eder 111 

bbasToğu 
Fotolrafcıhk ve levazimab 
~ her marka taze filim fotoiral ... 

lcWle( tok tik lcanlifler, alhlmler, roatba filia
~ ....... tedarik edehlirliaiL ....... ol-.,.,. ••tlrleır~ ptltli atrandimwa yapbrmak 
illlJ..aere 11.iaJllk g61terilir. 
W A.,._ Wnn ftlaflar Wu.l albacia 

Ihı 

M .. , .......... 
Nazilli kiplMI ....._..Her ......... ._ 

Halk ve 

. Okul Talebe 
Kooperatilerine çok ilkoatoha lmtuiye nrilir 

tllkkatt W.... • ....,. 2/J8 Ardaa 

iyi kiiıt, ilam · Temiz -..ıwı 
köy evrakım hazirladıınu sayın nttlllelnleırillr~ 

arzeder. 

ilin; lıerlcö esine dağılan oe en 
çok okunan bir tane gimJı ı 
gazetesidir. 
,.- hinlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

nlıiTa __...·. 
y~ 

AsaJGökbel 
Ve 
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ENB K BAYRAMINI. 
Büyük Bayramı 

Kutlularken 
"Türkiyede ev bark olan her 
yer, sağlığın, temizliğin, mo

dern kültürün örneği olacaktır,, 
ATATÜRK 

Bu gün bütün türkiye ayaktadır. Gene 
ve dinç cumhuriyetin On dördüncü yıl 

dönümünü en temiz hisler ve en coş 

kun tezahürlerle kutlulayor. Büyük ve 
milli davamızın gün geçtikçe daha çok 
aydınlanan ve daha çok sevilen haki 
katları içinde iyiye, güzele ve doğruya 
doğruhamleler yaparken, kazanılan her 
merhale ve başarılan her büyük iş bizi 
bir parça daha saadetin, faziletin kuca 
ğına yaklaştırmakta, eski zamanların, 

saltanat devrinin bakımsız ve derbeder 
hayatından uzaklaştırmakta, kara ve ka 
ranhk günlerin hatırasını unutturmaktadır 

On dört yıl içinde katettiğimiz mesa 
fe o kadar büyük, o kadar manalı ve o 
kadar hareketlidir ki, dünle bu gilnün 
bir mukayesesini yamağ imkan yok, her 
sabah doğan günet yeni Türkiye baş döndürücü bir hızla mu 
yi yeni ve güzel bir hayabn, asar milletlerin seviyesinden yük 
bqka bir alemin neteai içinde sek bir seviyeye ulaftınrken 
buluyor. gönlümüzde geçmiş günlerin 

Daiına birbirini ko\•alıyan ve elem ve iztarapları dinmekte 
her biri modern ilmin veJmodern yalnız saadetin derin haz ·ve sü 
cemiyet hayatının en açık bir ruru yaşamaktadır. 
ifadeai olan bu :ynkselme, ilerle Bu sebeple "Türk inkilibı, 
me ve olgunlaşma hareketi bizi onu yapan milletin ırk ve tarih 

Paraıut kulesi açıldı 
Ankara 28 (A.A.) Tilrkkutu 

paraşut kulesi bugün Başvekil 
Celil Bayann bir nutkile açılmaş 
ve bu t6rende vekiller, mebuslar, 
vekaletler ileri gelenleri ile bir 
çok halk hazar bulunmuştur. 

Türkkuşunun erkek ve kız 
talebeleri ile haricten bir çok 
gençler kuleden parşutla atla 
mı~ardır. 

Parti Gurubu top- 1 

landı -
Büyük Millet Meclisi 
Reisliğine Abdillhallk 
Rendanın namzetliği 
tasvip edildi 

-+ -
Ankara 28 ( A. A.) C. H. P. 

grubu bu gün Başvekil Celil Ba 
yarın riyasetinde toplanarak Ge 
nel Başkorca Büyük Millet Mec 
lisi Reisliğine namzed gösterilen 
Çangm Mebusu Mustafa Aabdül 
halik Rendanan ve Reis vekillik 
lerine namzed gösterilen Refet 
Canatez (Bursa) ile Tevfik Fik 

ret ( Konya ), Hilmi Uran ( Sey 
han) ın namzetliklerini tasvip et 
miştir, 

Grup reis vekilliklerine de 
Cemal Tunca (Antalya) ile Hasan 
Saka (Trabzun) intihap edilmiş 
' ,. 

kıymeti, tatbik oluodujl 
ya parçasının coğrafya 
miyeti vukubulduğu zamaı 
suıiyeti ve mefhumlarıilen 
rinin büyüklügü, yeniliği, 
ği noktasından alemşumu 

Bu bilyük esere ba: 
Atatürke ve onun izine 
yenlere hürmet ve mi 
olsun. Asaf Gi 

Eski Başflekilimiz 
ismet lnön 

Romanya BtJ 
Ankaradame 
Karşılandı 

Ankara 28 (A.A. 

( t r fı 

rimli çalıfma im 
lanmaktadır. Bet 
Aydın Halkevi id 
toplantı yapmış bg.. 

(2065) arkadaş ge 
Şube umumi he 

lantı yekiinu 186, 
yısa 3034, komite 
toplantıları yeldma 
bulunanlann sayı•ı 

Bu müddet i~ 
~evinde (178) 
kollferans ve s;IJlftıl 
bunları (70'l19) 
ve dinlemittir. 

Bu zaman z.ııı..,ınnıı 
telif kongre, şölen, 
balo, çaylı dans ya 
Halkevinde ( 17340 ) 
toplamıştır. 

Halkevinin açbiı/ 
istiklal marşı, onunc:b 
mandolin, keman, 
piyano, Almanca ve 
yabancı dil, dikiş naJ 
gaz ve bapisane o 
randa ( 251 S ) ders f 
derslerden 32859 
almışhr. Dikiş nakış 
dan belge alan kızl 
yası 50, üç kursta 
okuma yazma öğren 
yısı ise 174dür. 

Bu müddet içinde 
resmi ve ulusal bayr 
evine gelenlerin sa 
den fazladır. 

Kitap sayısı 24740 
her türlii gazete gelen 
raya ( 100797 ) yurtdq 
kitap, gazete ve dergi 
tur. 

Halkevi sıhhi müz 
zenlerin sayısı 22929, 
kış sergilerine gelenle • 
da 25867 dir. 

Bu rakamların 
manayı tqrih için 
ınumi 
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OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı 

Paris tıp fakülteıi hastanelerinden mezun 
Mua)·enebane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde 

Aydın vakıflar idaresinden: 
Merkez ve mülhakatta vakıf bilümum zeytin ağaçları üze

rinde mevcut zeytin mahsulü satılmak üzere artırmaya çıka· 
nbnıştır. Çine çayından Koçarlıya ( Koçarb dahil ) kadar olan 
mahaldekiler 111111937 perşembe 

Koçarlıdan sarı çaya kadar mahaldekiler 121111937 cuma 
Aydm merkez nahiyesi 151111937 pazartesi BaJatçıktan Ömer 

\>eyliye kadar 16111/937 salı Karapınar nahiyesi 171111937 
c.a.rşamba Köşk ve Karahayıt nahiyeleri 18/J 11937 perşembe 
~:a.at 9 da Aydın vakıflar idaresinde. 

Söke kazasındakiler 101111937 çarşamba Sökede 
Çine kazasındakiler 111111937 perşembe Çinede 
Bozdoğan kazasındakiler 16111/937 sah Bozdoğanda 
Nazillinin Sultanhisar nahiyesindekiler 151111937 pazartesi 

Atça nahiyesindekiler 171111937 çarşamba Nazilli merkez ve 
IKuyucak nahiyeleri 131111937 cumartesi günleri saat 9 Nazilli 
,.·akıflar idaresinde Karacasu kazasındakiler 231111937 pazar
tesi günü saat 9da Karacasuda satış .ve ihaleleri yapılacakbr. 
Ihale bedelleri peşin alınacakbr. T~m.ınat 0o20dir. Daha fazla 
iz.abat almak ve şeraiti öğrenmek ıstıyenler her gün vakıflar 
idaresine müracaat edebilirler. 22 26 2 (158) 

ı' ııınıııııııır~ .ıımıı111.-. 
Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehass151 

Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
Parİ• Malatiroloji mektebinden oe dahiliye. çocuk 

hcıatanelai kliniklerinden mezun 

Herfiln butalarını Orta mektep caddesi Eski postahane .,. 
bin'\alnda kabul eder. (111) G 

ldııılldldııılı6rt1JBımtı ~ ı'1· dil ullllıııri 11l~.-
... _._._._. .. ~!lllPl•.._8QIQ1!191 

Foto Abbas T oğu 
F otoğrafcılık ve levazimab 

Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
kinaları çok şık korniışler, alb~?1l~r: rontk~n filim- 1 
!erini ucuz fiatla tedari~ . ede_bilirsı~ız. Makınası ol
mıyan amatörlere çeşıth agrandısman yaptırmak . 

~~·re~~~~·~~ J 
140 Aydın hükumet 61:MMMM~nM.ii 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

....................................................... 
• • 
ı DOKTOR : 
~ . .. .. . 
i F AHREDDIN SUGUR i 
• • 
: Birinci Smaf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : . : ! Pariı Tıp Fakülteai Hastanelerinden ihtisasla ı 
: Muayenehane: Aydında Gazi Bulvannda Bafalıoglu dükkinuun : 
: üzerinde her pn aabahdan alqama kadar Hutalannı kabul eder. ı 
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Nuri Şemsi Güneren 
İntani Hastalıklar Mütehassısı 

Dahili intani hastalıkları laburatuvar muayenelerile 
teşhis ve tedavi eder 

Muayenehanesi: 

Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 
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:~ Kazım Aydınel •l . ~ 
!l Kitapçıhk ve kağıtçılık evinde bulursunuz ~:4 

!A Halk ve Okul ı~ 
• A • Kitaplarında mühim iskonto yapılır •1 

Okul Talebe 
Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir 
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C. H. P. Basımevi 
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İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 
köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- llanlannız1 ( AYDIN ) a veriniz. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalannı resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdil'. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kuruştur. 

-spo-;. şubesi, her spor kurum ve 
işini arkalamıt maddi ve manevi 
yardımını esirgememiıtir. Hima
yesinde bulunan avcıların yap
tıkları av ve spor gezileri köy-

Sümerbank yerli kumaşları Türkiyenin en 
iyi ve en ucuz mallarıdır 

lerde de bir çok gençlerde av- Deri ve kuma dü w meler ancak MUZAFF 


