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Vilayetimizde yapılacak 

Büyük askeri manevra 
pazar günü başlıyor 
Aydını şereflendirecek büyüklerimiz 
parlak tezahüratla karşılanacaklar 
Karşılama brogramını tesbit etmek üzere 

bir komisyon teşkil edildi 
Villyetltnizde yapılacak büyük 

aak•rl manenalarına ittirak ede
cek k•taat peyderpey şebrlmhe 
ye manenalar sabasına gel mit 
bulan maktadırlar. 

Enelce de yudıttmız ribi ma
onralar 10 ilk teırin pazar günü 
bltlıyacak H 13 ilk teşrin salı 
,Onilne kadar det'am edecektir. 
Ayın on d6rdüncü ıünü kıtaat 
açık orduıihta lstir.1hat edecek 

ts/11937 gOnii öj'leden aonra ıa
at lSde Gerınencltin bir kilom et· 
re ıarkı cenubundaki Seyrekkon 

denilen meydanda biiyük bir ge• 
çit reıınl yapılacaktır. Bu geçit 

re1mlnl biltlln lıınir n Aydın 
•lllyetlerinla •ehir, ka1aba •• 
kCJ1ler ahalisi ile devlet n bele· 

dJJ• memarlara, ticaret te,ekkül
leri ordu tarafaııdan dantlidirler. 
Bu maksatla deYlet demiryollara 

idaresi hallun reçlt resmi 1ahuı
aa relınelerinl ve tekrar yerleri-

n• danmelerini temin edecek 
tedbirler altnıtlardır. 

B.ııta büyük önderimiz Atatürk 
old•tu hatae nkiller heyeti er
klnı mane 1talara yakından takip 
edeceklerdir. 
Vektıler heyetinin fU bir kaç 

,en lçiııde tehrimize teırif bu
yurmaları kunetle tah .nin edil
mektedir. 

Manevralar miloa1ebetile ıehri
mbi tereflendlrecek büyükleri-

miıl fevkallde parlak bir teza
hüratla kartılamak için dün öt
leden ıonra fıb,yımız Ôzdemir 
Giindayın baıkanhğında H .. lkevi 

J.Jaıkanı Vekill Etem M.:ndr~ı, 

Belediye Rebi N.1fiz Karabudak 
lıe' 'Jandarma K·ıınandam Celil 
Sllmer ve E nniyet amiri Hidayet 

Koçaktan mürekkep bir komiı· 
fOD kurulmuıtur. 

Kornis1on butün H•t 11 de 
Partide toplanarak karıılaıua HH· 

tarını teabit edeceklerdir. 

Mİnet'ralarda kırmızı taraf kı· 
taatana kumanda edecek oJn be· 

flnel kolordu ku ınandanı Korge· 
aeral Kerameddin maiyetinde 

kolordu kararıih heyeti olduğu 
halde dün aktaınki 11,39 tirenile 
Konyadan "ve 57 inci Tümen 
Koın11taaı · Ticıııeneral Nni de 
iz ll1rden ıehrimize i'elrniıler ve 
meraıiınle kartdanmıılardar. 

Atatürk 
Ankarayı teşrif 

ettiler 
Ankara 4 ( A. A. ) Reisfcüm

hur Atatürk beraberlerinde iç İş• 
lerl bakanı ve Parti Genel sek
reteri Şükrü Kaya ile hariciye 
vekilimiz doktor Tevfik Rüşdü 
A:as ve mutad zevat oldutu hal
de bu giln ıaat 14 te Ankarayı 
teşrif buyurmuşlar ve büyük mil
let meclisi reisi Abdülhalik Ren· 
da, baıvekil ismet lnönü, bat 
nkilet vekili İktiıat vekili Ce· 
lil Ba1ar ve difer vekillerle 
tehrimhde bulunan mebuılar, 
vekalet müsteşarlara ve Ueri ıe
lenleri, Ankara valiıi, mevki ve 
merkez komutanları, eınniyet 

müdürü tarafmdan karşılanmıf

lardır. lıtasyonun önünü ve ar• 
kasını dolduran bir halk kitlesi 
büyuk önderi harartle kartda
mıflardır -·-Mareşal Çakmalı 
latanbula geldi 

lstanbul 4 (A.A.) - Yuıoılav
yada bulunan Genel Kutmay 
Başkanarnız M.ıreıal Fen:i Çak· 
mak bu sabah Adatepe muhribi 
ile lıtarıbula gelmiştir. 
Mıre,ah askeri erkin karşılatDJf 

ve askeri bando ihtiram resmi 
ifa et niıtir. 

Paralarımız 

Değişiyor 
Ankara, 4 (A A.) - Cumhuri

yet merkez Ban kası h:.len teda
vül et nekte bulunan pararalaran 
tebdiline karar vermiştir. 

811 ayın onbeşinde ilk olarak 
yeni be, liralıklar tedavüle çıka· 
rılacaktır. 

Muğlada 
Cumhuriyet bayramı 
Hazırlıkları 
Muğla, S (Radyo)-Cumhurlyet 

bayramı için hazırlıklar ba1lamtt· 
tır. 

öğleden sonra kutlu:ama ko
miteıi toplaıımıf ve bayramın 

fe.,kalide geçmesi için lazım ge
len tertibatın almmHı kararlat· 
tmlmıftar. 

Kudüs mü/ lüsü bir 
Beyanname neşretti 

.. -• ->>i'ICI-( <·e-• 

Kudüs, 4 (A.A.) - Burada ca
mii Ö .neri kendi arıuslle kapayan 
Kudüs müftüıü bir beyanname 
neşretmiştir. 

Müftü bu beyannamuinde arap
lara ıükônete ve itlerile metıul 
olmata davet etmektedir. 

Musul ·petrol/arına 
Suikast 

Berlin, S (Radyo) - Bir lngiliz 
menbaaından öğrenildifiııe göre 
Musuldakl Petrol depolarına ve 
tesisatına karıı bir ıui kaıt ya
pılmıştır. 

~-

Nyon anlaşması 
protoholu imza 
edilecek -···-Roma S ( R. ) - Sılahlyattar 
mahafilden beyan edildikine gö· 
re Nyon anlatınaıına ltalyanın 
iştiraki hakkındaki protokol bu 
hafta tasdik edilecetl ribi Frnn
ıız ve lngiliz nota11na karşı 'ltal
yanın cuabıda bıı hafta veriJmlt 
olacaktır. 

~ 

ltalyan donanma• 
sında yeni gemiler 

Roma, S ( Radyo ) - lkt denlı 
alta gemisi ve bir torpito bir çok 
zevat buzunda büyük merasimle 
denize indirilmiştir. 

Elen ordusu manev
raları devam 
ediyor 

Ati na S ( R.) - Gazeteler kra• 
lan, veliahdın •e baş vekilin hu
zurile Şarki Makedonyada yapıl
makta olan manevraların ehem
miyetini kaydetmekte ve bu ma
nevralar Balkan orduları içinde 
esleha ve techizat itibarile Yu
nan ordusunun iktisap ettiği te
ki·nülden bahsederek yapılan 
fedakirhk'arın yerinde oldutunu 
yaz 11ttlttadırlar. 

: .................. ~ 
ı C. H. P. 11e t 
ı Halkevi Haherleri f 
: ...................... .:. 
Partide j 

C. H. P. flyöo kurulu dün ltbaJ 
ve Parti batkanı Ôıdemir Gün· 
dayın haşkanJıfında fevkalade 
bir toplantı yapmıştır. --
ispanyada bügülı 
Bir fırtına 

Pariı, S (Radyo ) - Fevkalid• 
tiddetli fırtına ve yatmur Bane
Jonda heyecan uyandırmıttar. 

Baraelon demir yd11 k11men 
harap olmuı ve münakalit d1lt'
muştur. -···-Hükumet lıuvvetlerl 
bir çok arazi 
kazandılar 

-7'<>""".-l 

Salamanka 5 ( R.) - Uınuml 
karargihdan reamen teblit edU
dlfi ne g5re lıtaya cephesindeki 
ıtaat fena bualann duam etme-. 
ıine rat 'ilen ileri yürü1ütlerl 
devam ediyorlar. 

Avrupa dağlar ıilıileainln e.
nubundaki bütiln düıman aruial 
ele giçlrilmiştir. 

• • 
ispanyada Hükumet 

kıtatı ilerliyor 
Paris, 5 (R.) - Liyon cep· 

besinde havaların çok fena 
gitmesine rağmen bükümet 
kıtatı Boylero tepelerini zapt 
etmişlerdir. 

B. Rozvelt Ameri·' 
kan parlamentosu

nu toplıgacak 
Nevyork S ( R. ) - Müstacel 

meseleleri hal etmek üzere Cum
hur Reis B. Rozveltin perlim ... n
toyu toplan -uağa davet edeceği 

haber alınmıştır. 

Halbuki parli"l'lento ancak önü
müzdeki ikinci kinunda toplana
caktır. 

Varlığın, klldretin, itminanın i/adesi 
- - +-

M anevra günll!rİ yaklaştık
ça güzd Aydın; daha 
çok cana yakın, daha 

çok sevimli ve daha f.ızla şi· 

rin oluyor. 

Türkün en büyük varlığının, 

en derin ve kuvvetli itima· 

dmm, en yüksek itminanının 

ifadesi ve timsali olan asker, 

Aydın sokaklannda, haki el· 

biseleri ve muttarit yiirüyüı· 
ll!rile birer mertlik heykeli 
ve birer canlı abide gibi do
laşıyor ve halk, çoktanberi 
uzakta bulunan evladına ka· 
vuşmuş gibi, mütebessim ve 
memnun, memnun ve mağrur, 
onları seyrediyor. Senelerce 
süren hasretinden hmç almış ve 
arzuları yerini bulmuş, mut· 

( O.•amı 2lnct eahıfede 

ı 

1 



Danzlg limanı 
Mdl•e•l 

Loncln S ( R.) - Ro•ter aJa•
•••n latUabanna tire Daadt 
l•anıaa taarruz edea deaizalb 
.. ıniılal balmak için yapılmakta 
olan aratbrd .uafar durdurulmuttur. 

Dealulb l'eınlıiai aramata me
mur edilen laıiliz ıemileri dn
rl1e nslfellni Japmaktadarlar. 

Feci Bir Taggare 
· kazası 

Vi1ana S ( R. ) Bir aıkerl tay
J'llre kanatlarının koprna11 ü:ıeri
ne do,erek parçalan mıt Ye d5rt 
kiti telef olmuıtur. 

- ...-
Macar Kırat Naibi 

Bodape,te S ( R. ) - Macı r 
Naibi kraliıi amiral Horti cen.s
ral Baılio'yu 1emete abkoymut· 
tur. -···--Lehl•lan siyasi ma

haf tllnde lhtllll/ 
VartoYa 5 ( R. ) Da:ılnl' a1an 

reisi B. Drayon ile naa1onallat 
partisi reisi arasında ibtillf çık
•lfbr. 

KudBste matbuat 
San•IJril bitti 
KudGı S ( R. ) - Matbuata Ya• 

Udllmit olan sanl5r bu l'ece aa
af on birde kaldınlacakbr. 

Şanghagcepheslnde 
taarruzlar devam 
edlgor 
· $anl'bay 5 ( R. ) - BltOa Şanı 
••1 cephesinde ubabtan ak,ama 
kadar çok tlddetli muharebeler 
ae.a'll et nlt Ye fakat biltün cep· 
helerde 1apılan taarrczlara rat· 
men bir netice eld~ edllememittir. 

AYDIN 

Bölge birincilikleri 
ikinci teşrin başında başlıyor 

Ankara, ( Hususi ) - Bölge 
ler arası futbol birincilik mü· 
sabakaları için futbol fede
rasyonu hazırlıklar yapmak
tadır. 

B6lgeler 936-937 ıampiyon
larımn listeleri peyderpey gel
mekte ve lisansları hazırlan· 
maktadır. 

Bu yıl grup birinciliklerine 
ancak lisansiye edilmiş id
mancılar ittirak edebilecek
lerdir. 

Birincilik milsabakaları için 
milli küme dışında kalınıı ve 
bu ıene futbol liklerini yap-
brmıt olan bölgelerin ıampi
yon takınılan Türkiyenin beı 
muhtelif merkezinde birleıe

cek ve bu bet grubun birin
cileri de Ankarada karıılqa
caklardır. 

Tanzim edilen fikistüre göre 
gruplarda mllsabakalar 6 ikin
ci teırin Cumartesi gllnll bq
lıyacakbr. 
Aydın bölgesi birincisi Ma-

Şanghag istasyonu 
bombalandı 

Şangha), 5 ( R. ) - Saat 
on ikide llç tayyareden mü
rekkep bir Japon tayyare fi
losu şimal istasyonunu bom
bardman etmiıtir. _...._ 

Kırk lkl milyonluk 

1 

1 

nisa grubuna verilmiıtir. Ma
nisa grubunda Aydından bat· 
ka Manisa, Balıkesir ve Ça
nakkale bölgeleri ıampiyon 
takımları vardır. 

Teşekkilr 
Ani gelen haatalıtım dolayııile 

basta neye kadar relerek ııhbatı

mı aormak lutfunda bulunan ... 
yın ilbay Ôzdemlr Gilndaya ve 
saylav doktor ŞükrG Şenozana 

çpk kıymetli tedayilerile hayatı

mı kurtaran değerli doktorları· 

mızdan batterİYolot doktor Nori 
Güoercene ve dahiliye miltehassı· 
•ı doktor Tahıla Soylu ile kıy
metli yardımlannı ealrremlyen 
doktor 8. H.alil ve N.afiz Yaırana 
hastanede kıyınetli lhtimamlarına 
ma:ıbar oldutum bat bekim Bay 

Necip A1dına eczacı 8. Şevkete 
ve her ıün sıhhat.mı sormak lüt
funda bulunan arkadatlarıma, 
baıtadede beni bü1ük bir ihti

mamla bakan bat hemtlrelere en 
içten relen HJ'fı ve tGkranlan
mı sunmama muhterem ra:ıetinl· 

tavassutunu rica edHlm. 

Eczacı 

Ş. Luent 

Çinlilerin bir 
mu11affakigeti 

•·• altın Bir Japoıı taarruzu 

Nankin 4 ( A. A. ) - Çin hü
kimeti resmi bir teblft neırede· 
rek ıon harekib karbiyeyi bıldlr
mlştir. Bu teblita 1röre dün 
Tolyenıonfoda şiddetli bir çar· 
pışma olmuş ve çln kıtalar. mer
kezdeki k31lerl ltral etmitler, 
bava kuwetleride Japon takYlye 
kıtalarınıda imha etmiflndlr. 

la11dedlldl 
Tokyo, S ( R. ) - Şansr

haydan bildirildiğine gire Çin 
iller Japonlann tiddetli bir 
taarruzunu tardetıniılerdir. 

A,,Jı11111 teFri-.ı:57 

-~-
Şanıha1 S ( R. ) - Sallh11et

tar mahafllden temin ediJPltlne 
ıare ıon hafta içinde Londraya 
nakledilmek Gzere kırk iki mll
ysn dolar kı1metinde albn yGk
lenmittlr. 

• 
Baht işi 

Roman 
Oıılar beni luskanırorlardı. 
Dayanamadım, 15züal keserek 

80l'dam. 
- P.rdon Ze1nep; madaınki 

istedikleri kadar ifık edinebilir
lerdi. Seni neye kııkanı1orlardı? 

Acıyan bir taYırla 1üzGme 
baktı. 

- Çocuksun Macid, dedi. On
lar ellerlnd~klni kıskanmazlar, 

baıkaluınıa elindekini kıskanır· 
lar. Soara Ha çok orijinal bir 
feydln .. 

Oa dokuz Jatında bir kahra
man ... 
Oılar lfte buna tahamrnGl ede· 

mezlerdl. Netekiın de daha ilk 
s5rdlklerl l'ilnden itibaren at
lannı attılar. DilokG ıokak tesa· 
dlfi onların itine reldl. Eter 
eea blrn daha UJlf davranmıt 
oluydaa emellerine munffak ola-

Yazan: V. H. 
caklardı. Ylabatını bu l'ece da• 
ntleri ıırf aenlde beraber ıetir• 
meslnl temin içindi. Oalar bık
maz ar usanma:ılar. 

itte bunları dGtiinüyoreum. 
O zaman hayatım yıkılacak Ye 

ben ... 
SSzilnG ta '11aınlayamadı. Bir 

hınçkırık rakaünü titretti ve at
larnağa başladı. 

Yerimden dotruldum. 
- Zeynep; dedim. Zeynep ne 

oluyorsun ? 
Ve 1anına kadar rtderek ona 
dayandım. Ba1ını ukıayarak ; 
- Ze1nep, diyordum. Sen beni 

tahkir ediyorsun. 
Zannedermiıln ki ben seni 

böyle teçicl hevesler utruna ter
kedeim. Bunu benden umuyor
sun dernek .. benim bu kadar al
çalabilecetlme inanıyorsun CSyle 
mi? 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece n6betcilik istasyon 

karıısında Ziya Evrenin ecza
nesindedir. 

ilci hıçkırık Hasında cenp Hr· 
dl. 

- Barle .ayleme Macid. Sen 
kendini karattırma bu lt•··· 

Ah bilemeuln, bilmezsin onla
nn ne olduklannı ... 

- Bilınl1ordum. Uldn tltrenl
yorum itte· 

Hem sana bir teJ ı5yllyeJlm 
mi ? B.tna evhama kapıllyorsun 

wibi ~eliyor. Eminim ki ne Ley
lida nede K&ınranda bana kartı 
b<Syle taıanur ettltin gibi bir 
duyp yok. 

Haydi ıil artık ılızlerlni. Be
nim biricik Zeynebim .. 

Etildim aaçlarından aptGm. 1 

••• l 
Geceyi pek buhranı. geçirdi. 1 

Uykusu arasında hıçkırdı, inledei •• 
uykum kaçmı,tı. 

O. yanı batımda böyle ihtilac
ı. bir uyku uyorken benim asOde 
bir rece feçirıneme imkln yoktu 
zaten .. 

Gece li'11basının lof ıtıtı için
de bir kat daha rGzel r3rG"en 
baı kadını se1rederek binblr teJ 
düfGndGm. 

SAYI ı '1 

Varlığın, llııdretln, 
ltmlnanın l/ade•I 

• Bqtarah 1 acl Sa,tada. 
main bir adamın lumırile. 
doya doya bakıyor. 

Kim bilir, kaç kiti: bu mert
lik heykelini. bu memleket 
havarisini, kalbine baımak 
ihtiyacile kıvranmıtbr. 

Kim bilir; kaç ihtiyar adam. 
bu alnı yukarda askerin va
kur çehresine bakarken, ae

nclerce arkada kalan. bir ha~ 
yalin g<inül ve heye~ veren 
hatırasile sarsılmıttır. 

Kim bilir, kaç ihtiyar b· 
dın, bu yağız çehrede, ken
dinden bir ıey, R~eler ve 
senelerce arkada kalan bir 
maceranın hikiyeıini tekrar 
hatarlamlf, ytlreji nı:.,ermif, 
fakat bu tunç çehrede tuel
lisını (1) bulm111tur. 

Tilrk aıkerL. O, tarihten 
eve), yine bu idi.. Blltiln ta-
rih aıraıınca bu- oldu.. ihtiyar 
tarih, on.a, yine 8yle; varhfla, 
kudretin, itminanın ifadesi ye 
timıali olarak buldu. 

(t) • te.elll deill teselli 
GONcO 

Japon amele sendi
kası reisi tevkt/ 
edildi 

-~ 
Tokyo S ( R. ) - Polla bu • · 

bab u;..urn milnakalat alacllküa 
reisine tevkif etmiftlr. 

Bu ıindika l'eçen Nlaandala 
ırev llln ehıifsede bu ıre• hl· 
kQınetln m6dabalesi He alda 
kalmıftı. 

Çin me•elel milı kil
llJta uğruyor 

Cenevre S (R.) - llılletler ç. 
miyeti Çin Japon lhtU&h ~eaelala• 
dair de.ram eden mbakereler ini 
sabah yeni bir talum mGfldlllta 
utramıttır. 

Sabalaa karı• dahnııua. 
Onan aesUe a1aadı• • 
- Macid; kalk arbk •ak ... 

rede i1e 6f le olacak. 
- Bırak bina dalaa ptar

Ze1aep, istenen •n ti• ı.ı re
Dıma. 

- Olmas Maeld. Yiiab ... aa 
151 •erdin. Seni bekler timdL 

Gi1lndlm , kahYalb 1aparkea 
ıorduz 

- Macid; Fahri MJ uat kat
ta rtdecek. 

- ZannederHm d8rtte. Nqe 
ıordun? 

- MGnu1p lf&inen ben .. 
ktndiıinl geçirmeye gele~etha. 

Onun ba1le kendine taallü 
eden itlerde de benim re1lml ..ı .. 
mak iıteJ••I erkeklik •uranı•• 
oktuyordu. Kanaına blklm bit 
erkek tanile mat1'111' cewap ._. 
diın. 

- Çok mGnaslp olar. Fakat 
otele relıueni istemem. 

- Peki, ben araba ile Strkecıl 
iıta•1onuna inuim. Saat ıc ... 
çakta orada olara•. . 

(0.H .. 7anaJ 



SAYI ı 61 AYDIN 

Is' 

ıı Spor Sahifesi .. .. 
Gubertin öldü 
~ 

Geçen haftanan ajans haberleri 
Baron Pierre de Co\lb~rtinin ölüm 
haberini verdi. 
Modern olimpiyatlar fikri 19 uncu 
asrın son yıllarmda tahakkuk 
etıniş, bunu Baron Pierre de Cou
bertin baıarınışnr. lşte ölen 
oll ·npiyatların kurucusudur. 

Coubertin, Fransada dotmuş, 
klıçük yaşlarda lsviçreye ıeçip 
orada yerletmit münevver bir 
adamdı, Genç yaşlarından itiba
ren bir ideali vardı: Eski yunan 
lılarda olduğu gibi, fakat yalnız 
bir millete değil, bütün dünya 
.rençliğine mal edilecek modern 
oHmpiyad oyunlan teıisi... 

Da yolda · pek çok yazılar, 
kenferanılarla bu işin tahakk· 
kokuna pek çok emf'k verdi.. 1892 
de P.ıriate idi. Orada yaptıj'ı 

mDnakatalı bir konferanıtan mü· 
uffer çıktıktan ıonra taraftarlar 
boJdu ve 1794 haziranın 12 ıinde 
,ene pariste Sorbonne üniversitesi 
aalonlarında beynelmilel ilk olim
piyat kongereıini toplamaya mu
vaftak oldu. Bu konııre 8 gün 
rirdü. Olimpiyat oyunları nizam
namesi ile her milletin ittirik 
4artları, yapılacak müaabekalan 
tesblt edip dağılan bu konveoin 

karcrları arasında tertip edilecek 
ilk oli npiyadın Atinada yapılma
sı da vardi. Bunun sebebi, olim
pıyat oyun)arınrn eski Yunanlı· 
lardan mülhem olmasına kartı 

bu m1Jlete göıterilmek iıtenen 

bir c~mile idi. Fakat Coubertinin 
Athnıya yaptığı aeyahaatta ken
disi -batlangı~ta - iıtiskal blte 
ediUi. Bir takım gazeteler •'Olim
pl1atlar yunanlıların mahdır, 
baıka milletlere mal edemeyiz. 
bunu yalnız başımıza ve yalnız 

Yaııanlalara mahıus bir hatıra 

olarak yaşatmak iıteriz .. ,, gibi 
1a11lar yaz nışlardı . Coubertin 
Japtıtı bir çok temaılar, verditi 
kooferanılar ve nihayet devlet 

adar11larile anlaşmalar ıonunda 

Yunanlıları ikna et1J1ete de mu
waffak olmuştu. Böylece 1898 
tarihinde modern olimpiyatların 
llkloin Atlnada yapılmasını te
mla etti. Fakat yapllacak yerin 
(Stadyumun) tnşaıı oldukça bü
JGk bir paraya ihtiyaç gasteri-
7ord11. bunun için de pek çok 
~ahttı, yazdı, ıöyledi, taraftarları 
da pek çok neşriyat yaptı Bu 
itin Yıınaniıtandanda yapılması 

adeta bir milli izzeti nefis mese· 
lesi hallne girdi. lskenderiyede 
yerleırnit bir Yunan taciri stadın 
yapılmasını üstüne aldı ve bu 
utura milyonlar harcadı, mermer 
atadyurn bitti ve 179.> Haziranında 
Co·ıbertinin idıeali tahakkuk etti. 
l!k beynelmilel olimpiyat oyunu 
Atinada açıldı. 

Sorbonne toplantısında verilen 
kararlar. arasında bu oyunların 

ber dört yılda bir, iştirak eden 
miJletlerden birinin büyük bir 
febrinde ve d5rt sene evveUnden 
verilecek reylerle tayin edilınek 
ıaretiyle tekrarı vardı. Buna 
u1alarak Atina kongresinde 1900 
oyunlarının o tarihtaki ıerıri mü
aaaebetile Pariste y•pılınasıaa 

Ceza vuruşlarının şekli 
F. /. F. A~ nın kararları 

Futbol kavaidi umumiyesinin 

17 İci maddesinde penaltının 

hangi ahvalde verileceği tasrih 
olunurken M •••• Ceza vuruşunu 

yapacak bir oyuncu ile hasım 
kalecisinden mada bütün oyun
cular oyun aabaaı dahilinde fa

kat ceca sahası haricinde ve to• 

pun konuldutu noktadan en az 

dokuz metre uzakta bulunurlar ... " 

D.enmektir. 

karar verildi Ye yapıldı. Daha 
a:>nrakiler de dörder yıl fasıla 

ile 90~ de St Mouia'de, 1908 de 
Londrada 1912 de Sto~kholmda 

yapılmıtbr. 1916 oyunlarınm 

b~rlinde yapılmaıı kirarlaştml

mı•ken büyük barba rastlaması 
yüzünden yapımamışb. Harpten 
sonra 1920 yıhnda nisebeten pek 
az milletin iıtirAktle Anverste 
1924 de tekrar ehemntiyetiyle 
miitenaalp bir tekilde Pariste, 
( ki biz ilk defa buna müsabık 
olarak ı,tikak etmlttlk), 1928 de 
Amsterda'llda, 1933 de LosAnge• 
les'de ve 1936 da Berllnde yapıldı. 
Ge~en yıl Berllnde toplanan bey
nelmilel O.impiyat koınitesi 1940 
oyunlarının J.tgonyada ya2'ılmaaı· 
nı kabul etmiştir. 

1896 dan beri bfitün ltongra

lara iştir ak ile bun !arı bizzat 
idare eden Coubertin, Berlin 
olimpiyatlarına rahatsızlığı yil
ıünden gelememiıti. Komitenin 
3() yddan fada başkanlığında 
bijyük emekler vererek çalıfb. 
Son zamanlarda aıbhatı ve ilerle-

miş yaıı mutlak iltirahatı icap 
ettirditinden Komite ba,kanlı
tından ayrılmış fahri ba~kan 

olarak tekrar seçilmekle beraber 
asıl işi Belçikalı arkadaşı BaUlet 
Latoura bırakmıftı. 

Geçen hafta, lsviçrede bir park 
rezintiıinde birden bire kendi
ıine bir fenalık gelmit ve dütüp 
aJmüttür. 74 ya,ındaydı. 

Coubertin geniş ihataaı, kuv
vetli kalemi, çok güzel ıöz ıöylc
yişi ve sanat atkı ile tanınmıt 
ve beynelmilel büyük bir töhret 
yap'llı,, keııdloi yalnız Fransaya 
değil, bütün dünyaya maletmit 
bir mütefekkirdi. Ôlümü her ta• 
rafta teessür uyandırmış ve eser-

lerini hür netle, takdirle hatirlat
mıştır. Bir kaç srarp lisanlarına 
nakledilmiş kıymetli eserleri 
arasında 1870 den sonraki Fransa 
tarihi, Tedrisat reformları, Spo· 
run teknik istikametleri, Spor 
psikolojiıi hakkında düşünceler 

A 'tlerika hatıraları, Yunanistan 
hatıraları, f ngiliz pedagC>jisi .. gibi 
kitapları vaadır. 

Olimpiyat oyunları i~in söyle
diti fikirlerden biri de: 

"O.i:npiyatlar, sporun dünya 
birincilik müsabakaları değil, mil· 
Jetler arası spor ve güzel sanat
lar rek.ıbdlerinin canlı bir sah· 
nesidir" aöz.üdür. 

N&zamcttin Kmşaa 

Va:r.an : Kemal Hallnı 

1 

Futbol federasyonu, ceza vu

ruşu yapacak oyuncunun vuruşu 

1 
yapılırken ceza sahası haricinde 

1 
bulunmasına müsaade edilip edil

miyeceğioi F. 1. F. A. den sor-

muş ve kısaca : 
"Hayır.,, 

Cevabım almıştır. Bunun es

babı mucibesint araştıkmağa kal

kıtıraak şu neticeye vasıl olahi· 

liriz . 

Malumdurki serbest vuruılar

da vurutu yapacak oyuncu, topa 

kendi arkadaşlarından veya ha

sım oyuncularında biri temaa 

etmeyince kendisi ikinci bir vu

ruş yapamaz. Ceza vuruşununda 

serbest vuruşlardan madut oldu

tu göz lSnünde tutulursa bunun 

tatbik cihetinin de ayni terait 

dahilinde yapılması lizımgelece

ti kolayhkla anlaşılır. Şu kadar 

ki; ceza vuruşu, gol iJe netice

lenmesi kuvvetle muhtemel bir 
akının müsbet netice verme

ıine mani olmak için hasım 

taraf oyuncularının kendi ceza 

sahaları dahilinde yaptıkları 

ağır bir hareketin tam yerinde 

ve şiddetle tecziyeıi lazım gelir 

ve hataya maruz kalan tarafın 

bundan azami surette istifade 

etmesi esbabınm temin olunma

sını icabettirtr. Bu itibarla hake

min ceıa vuruşlarında çok dik

katli davranması ve her hana-i 

bir yanlıtlıta meydan vermemesi 

lazımdır. Fakat derhal ilave et

meliyim ki; hataların istilzam 

edecetl tecziye kararlan ne ka
dar ağır olursa olsun, ecza anc~k 

bir defaya mahsus olacağına ır6-

re bilha11a penaltılarda hakem

lerin çok dikkatli davranmaları 

ve hatayı yapan tarafın oldutu 

kadar hataya maruz kalan tara

fm da Jüzumıu• yere ve nizamıı• 

bir tekilde bundan istifadeye 
kalkışmalarana meydan verme-

mek rerektir. 
izah edelim : 

M. takımı oyunculanndan bi

riıi kendi ceza sakası dahilinde 

9 uncu maddde ahamını ihlil 
etmiştir. Ve N. takımı lehine bir 

penaltı verilmiştir. Bütün oyun

cular nizamnamesinin emrettiği 

şekilde: 

A) Oyun aaha11nın içine gi
rerler. 

8) Ceza sahasının haricinde 

dururlar. 

C) Kaleci, topa vuruluncaya 

kadar kale çizgisi üzerinde her 

hangi bir nokta üzerinde durur. 

Ç> Vuruş yapan oyuncu 

ceza sahası içine girer. 
.t:1 ~ Devamı var 

ilin 
Karahayıt nahiye 
Müdürlüğün.den 

'. 

Otuzar lira maaşlı Dalama 
köyü ile dört köyaen müte
şekkil ikinci mıntaka köy: ki· 
tiplikleri açıktır. Talip olan· 
lar askeri vesika ve ilk mek
tep şehadetnamesile birlikte 
kamunbaylığa müracaatlan 
ilan olunur. (131) 5 6 

ilin 
Aydın orman 
idaresinden 

Memleketin mahrukat ihti
yacını önlemek için Aydına 

bağlı kalfa köyü civan dam
galı taş ormanmdan 801 ve 
zeytin köy civarı sarıbağ orma 
nından 2668 kental ve daniş
ment köy çalcı gediği devlet 
ormanından '776 kental ceman 
4245 kental meşe odun beher 
kantalı 10 kuruş bedelle 4'10 
937 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle müzayedeye çı· 
karılmıştır ve ihalesidel8110/ 
937 tarih pazartesi günü öğ
leden sonra saat 14 de or
man idaresi sahş komisyo
nunda yapılacaktır. Yalnız if· 
bu müzayedeye ancak mezkur 
ormana mücavir olan köyler· 
den başkası iştirak edemeye
cekleri ilia olunur. 

(133) 6 9 12 ıs 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Güzelhisar mahallesinden 
hacı Ali oğlu Süleyman vere
sesinin tescilini istedikleri sı
ralılar köyünün armutlu tarla 
mevkiinde doğusu ve kuzeyi 
dağ batısı panayot zeytinliği 

güneyi çulha oğlu Ali zeytin· 
liği ile çevrili yüz ağaçlı zey
tinliğin tapu sicilinde kaydı 
olmadığından senetsiz tasar• 
ruftan tescili için gezete ile 
ilan tarihinden itibaren ı lnci 
güı1ü yerinde tahkikat yap· 
mak üzere memur gönderile
ceğinden bu zeytinlikte aynı 
hak iddiasında bulunanlar 
varsa muteber vesaikle bu 
müddet içinde tapu sicil mu
hafızlığına veya keşif günü 
yerindeki memnruna 43 fiı 
sayısiyle müracaatları ilin 
olunur. (132) 

r...... Abone şeraiti · ........ 1 i Yıllığı her yer için 6 Jira. I 
: Altı aylığı 3 liradır. 
l idare yeri: Aydında C. H. 
i P. Basımevi. : 
: • 1 ı i gazeteye aıt yazı ar için 1 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ı 
i lar için idare müdürlüğüne 
i müracaat edilmelidir. 
: ............................................ .... 

imtiyaz aahibi ve Uınumi Netrlyat 
Müdürü ı Etem Mendrea 

Basıldığı yer : 
C. H. P. BHımevi 
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t OPERATÖR Qi 

; Dr. Nuri Erkan ı;i 
:.: Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı l~] .. m 
•:ı~- Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun!_~;_-:·-~~ 

Muayenehane: Park kar,ısında yeni yaptırdığı evinde ~ 
her gün bastalarmı ıabah aaat 7 - s. öğleden sonra 3-6 ya 

~ kadar kabul eder. [t] 
+] Acele vakalar her zaman müracaat edilebilir. 130 L•l 
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~ DOKTOR ~ 
- ~ 1 Nuri Şemsi Güneren 1 
~ intani Hastalıklar Mütehassısı J 
S Dahili intani hastalıkları laburatuvar muayenelerile 4 
~ teşhis ve tedavi eder J S Muayenehanesi: rl 
~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 
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6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsatın kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 
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•l Taze ve ucuz ilaçlan [fi 
:ı Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyalan t:l 1 Yalnız t~1 

. ~ 
f Bulursunuz [• 

~~ l•ta•yon cadde.i : Madron. pala• karf••• [t 
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............................................... ~······: 
DOKTOR i 

FAHREDDİN SÜGÜR i 
Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıklcıı"ı Mütahassısı J 

• Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisasla : 
• Muayenehane: Aydmda Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkinının : 

üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : 
...................................................... : 
Vilayet Makamından gidip sitaj görebileceklerdir. 

Aydın ve civarının Akala 
pamuk mıntakası sahasına gir
mesi dolayısiyle pamukların 
mibzerle ekilmesi, çapa maki
nelerile çapalanması istihsal 
masrafı üzerinde müh;m tesir 
yapacağı aıikardır. 

Bu noktayı nazı dikkate 

alarak arzu eden çiftçiler 
mibzerle ekiliıi öğrenmek 

üzere Nazilli ıslah istasyonuna 

Mibzer ve çapa makinesi 
olmıyan küçük çiftçilerin tar
lalarmı bir üçret mukabilinde 
ekmek suretiyle hem kendi
lerine iş bulmak ve hem de 
çiftçilerin tohumlanm ve ça
palarını itimad edebilecekleri 

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

p•• .. 
i> DOKTOR 
~ 
i> 
~ 
f, 
~ 

Fuat Bayrakdar 
Cilt, Saç, Be/soğukluğa, Firengi Hastalıklar• 

mütehassısı 

Jt Mı it Park karşısı Bay doktor 
§' uayene ane : Sadık evi 
f> 
~ Muayene ıaatlerl ı Sabah 7 - a Öğleden IODI'& 3 - 6 
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~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

i Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 1 t Pari• Molatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk ı 
ll5i" ha•taneleri kliniklerinden mezun ~ 

~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane t S binasında kabul eder. (111) ~ 
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C. H. P. Basımevi 

• 

iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi . 
köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN . - . 
ilin,· her koşeszne dağılan ve eii 
çok okunan bir tane gündelik . 
gazetesidir . 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz . 

• 
AydJn ili Tarihi 

Asaf Gökbel 
Yazan 

Ve 

Hikmet Şölen 
llk zamanlarda~ . Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakaJannı resiaılerı ıle beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesioi tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kurUftur. 


