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Yeni ticaret anlaşmaları 

Romanya hükumetile hükü
m r e ııniz arasında yapılacak 
Yelli ticaret ve kliring anlaş
llıası müzakerlerinde bulunmak 
iizere. bjr heyetimiz bu hafta 
Sonlarına doğru Bükreşe gide
cektir, Heyetimiz ekonmi ba
kanhğı idari müsteşarı B. Faik 
I<ordoğlunun reisliğinde, finans 
bakanlığı nakid işleri genel di
rektörü B. Halid Nazmi, Türk 
Ofis ikinci reisi B. Nihad ile 
lürkofis Bükreş masası şefi ve 
ltıerkez bankasından bir zattan 
rtıi.irek kebtir. 

~·-·~ 
Macarlarla yeni ticaret 

anlaşması 
Macar hüklımeliyle hüku

metimiz arasmda bir müdetten
beı-i yapılmakta olan yeni tica
tet anlaşması müzakereleri 
bitmiştir . Macar heyeti anlaş
ma projesini hükumetine arz 
etınek üzere Peşteyc götürmüş
tür. Bunun önümüzdeki gün
lerde imzalanacağı tahmin e
dilınektedir. 

- <> 

Letonya ve Danimarka 
hükümetleriyle yapılan 

görüşmeler 
Letonya ve Danimarka bü

kiırnetiyle hükümetimiz arasın
da yapılacak yeni ticaret ve 

klU-ing anlaşmaları müzakere
lerine, Letonya ve Danimarka 
ticaret heyetleri ile devam o
lunmaktadır . 

-
İsviçredende de bir 

heyet geliyor 
İsviçre ile yapılacak yeni ti

caret ve kliring anlaşması için 
hükümetimizle müzakerelerde 
bulunmak üzere bu ay sonla
ruıda Ankaraya İsviçreden bir 
ticaret heyeti gelecektir. -·-!oidcorc ispanyaya 
davet edildi 

l.ondra 12 ( Radyo ) - Loid
corc İspanya ahvali hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere İs
Panyaya gitmesi için Barslon 
h6kıiimetinden bir davetname 
almıştır. 

Katalonga hükumet 
Reisi 

Paris 12 ( Radyo ) - Kab· 
lonya hükWrıet reisi bu sabah 
Parise gelmiştir. 

1 
C. H. P. Telgraf haberleri 

Japon orduları daima ilerliyor 
·.1 Ocak kongreleri 

Japonlar yeniden iki şehir işgal ettiier tayyareler 
hastaneleri bombaladılar 

Şanghay 12 ( A. A. ) - Çinli ı 
ler Şanghaydan çekilmişlerdir. 

Nankinden verilen haberlere 
nazaran Çin hükumeti Şangha 
yın düşmesine rağmen şiddetle 
mücadeleye devam azmındadır. 

Çin askeri makamatı harbın 
daha şimdi haşlamış olduğu 

rnütalaasmdadır. 
Şankhay (Radyo) - Japon 

ordusu namına söz söylemekle 
salahiyettar bir zatın verdiği 
malumata göre japn kıtaları 
Nang-Hayden geçerek bu şeh
rin beş kilometre ilerisine 
kadar varmışlardır. 

-

Sıvas Divrih hattı i Grup Birincileri 
açılıyor Bugün Ankarada 

Ankara 12 (A.A.) - Sıvas k l l 
Divrik hattının işletilmiye arşı aşıyor ar 

ılın D·yarıbekir Cizre Seyhan, Afyon, Samsun ve 
aç a ve ı M . l d b. . ·ı· 
hattının temel atma törenlerin- w •anısa gurup_ arın ~ ırıncı ~-

b l k l l h il gı kazanan bolgelerın Şampı-
de u unaca o an arı am .. 

. .. yon takımları bu gun Ankara-
hususi bren bugun saat on da toplanmış bulunuyorlar. 
altıda Ankaradan hareket Bu gün öğleden sonra mera-
etmiştir. simle hu müsabakalar başlaya-

Tirende mebuslar, Nafıa cakbr. 
Vekaleti siyasi ve idare müs
teşarları , devlet demiryolları 

işletme müdürü ve matbuat 
mümessilleri bulunmaktadır. --
ltalga ve /ngiltere 

müna.(Jebatı 
Roma 12 ( A. A.) - İtalya 

hariciye nazırı B. Ciyano İngiliz 
elçisile görüşmüştür. 

Romada ltalyan mahafilinde 
iki memleket arasındaki ihti 

laflı meselelerin halli için İtal 
yanın müzakerelere girişmeğe 
amade olduğu gizlenmemekte 
dir. 

Lord Hali/ akis 
Bertine gidiyor 

Londra 12 (Radyo ) - Avam 

Manisa gurupu birinciliğini 
alan bölgemiz şampiyonu Men
dres spor ; bu gün Ankarada 
bölgeler birinciliği için sahaya 
çıkacakbr. 

Bu hususta alacağımız haberi 
yarınki sayımızda okurlarımıza 
bildireceğiz. Takımımız Mani
sada gösterdiği oyunu çıkardı
ğı takdirde bu birincilik için en 
kuvetli bir namzettir. 

~-

Bulgar Prensesi 
memleketine döndü 

Londra 12 ( Radyo ) - Bul
gar handan kıralisine mensup 
Prenses Marya memleketine 
gitmek üzere bu sabah Londra
dan ayrılmıştır. 

Prenses istasyonda Bulgar 
zimamdarları ile İngiltere hü
kumeti namına bir çok zevat 
tarafından uğurlanmıştll'. 

Hayattan sesler: 

Dün merkez ilçesine bağU 
Sır ahlar ocak kongresi ilçeyö111 
kurul üyesinden Hamit Aiti 
parmağın ve Balta köy ocak 
kongresi de Ahmet Nesip 
Brotavın huzurlarile yapılmaş
~ır. Sırablar ocak heyetine 
Mustafa Ali Yüksel, Mustafa 
ay, ve Ali Onat, Balta köy 
ocak heyetine de Tahir Saraç. 
Mustafa Akgün, Ahmet Topal 
seçilmiştir. 

Bunlardan Ali Ünal Sıralılar 
ve Tahir Saraç ta Balta kö}· 
ocak başkanı olmuştur. 

Sovyet memurları~ 
• na nışan 

• Moskova 12 ( R.) - Tas 
ajansı bildiriyor: Sovyetler 
birliği yüksek icra komitisi 
kızıl ordunun siyasi, teknik 
yüksek yetişmesinde hizmetle 
ri sebkeden kırk sekiz kuman 
dan ve siyasi memurlarile otuz 
sekiz tayyareci, mühendis ve 
teknisyenleri muhtelif [nişan 
larla taltif etmişlerdir. 

iki kişi daha öldü 
Kudüs, 12 ( R.) - Dün a k 

şamki hadiselerde yaralanan 
lardan ikisi Ölmüttür, 

Soruyoruz 
Ankara telgraf merkazine 

saat 20120 de verilen ve 
Aydında 23 I 50 de ahnan 
111111937 tarihli ajans ser
vısı ancak sahifelerimizi 
bağladıktan sonra saat 2 de 
matbaamıza gelmiştir. 

Çok süratli iş yapbğını id
dia eden Aydın posta telgraf 
idaresinden bu gecikmenin 
sebebini soruyor ve cevap 
istiyoruz. 

kamarasında bir suale cevap 

veaen B. Con Hayim; Lord Ha

lifakisin Hitlerio davetini ka
bul ederek bu hafta içinde Ber- Asabi yorgunlaı· 
line gideceğini söylemiş ve bu 

ziyaretin hususi mahiyette ol
duğu, bununla beraber Hitlerin 

bu ziyaretten memnun olaca~ 
ğmı bildirmiştir. 

Fransada faizler 
indirildi 

Paris, 12 ( R. ) - Frnsız 
bankası iskonto faizini yüzde 
üç buçuktan üçe indirmiştir. 

":oc:> - -

Celil Bayarın programını o- l 
kodunuz elbet .. Onun "Kiil
tür siyaseti,, ne ait sözleri 

en hakiki ve en isabetli bir 
görüşün ifadesidi. 

Bu günün mektebini ve mü
nevverini tarif eden şu cümleyi 
beraber okuyalım: 

[ ... çünki bunun neticesi, bir 
taraftan tesis ve kuvvetlendir
mek istediğimiz yeni ve ileri 

Türkiye hayatını en zaruri ele
manlanndan mahrum bırakma
mak ve diğer taraftan yavaş 
yavaı memlekette ihtisasa var
madan sönmüş veya yarı tah
sille kalmış weyahut ta bizzat 
ekmeğini kazanmaktan aciz, 
sadece diplomasına dayanan 
bir asabi yorgunlar kafilesilc 
kartılaşmamak olur .• J ve mes-

-~vaıa• 3 ncü sayfada . 
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Şehir içinden r&portaJlar : 

Bekçiler 
istibdat devrinde Pazvant 

derlerdi. 
Meşrutiyetten sonra bekçi 

dl!nilmeğe başlandı. Fakat 
cumhuriyete kadar Pazvant, 
Asas ilah. denilen yerlerde var
dı. 

Cumhuriyet onlara hakiki hü
viyetleri ile, adlarını da kat'i 
olarak verdi. Bekçi .• 

Ve cumbariyet idareıi bek
çiyi fiyle tarif etti. 

( Bekçi,polisin hukuk ve sa
lilüyetiai haiz bir muavin kuv
-.ettir. Yalnız geceleri vazife 
görürler ... 

Gece geç vakıt evinize gi
derken ummadığınız bir yer
den bir elektrik ziyası belirir, 
gözlerinizi kamaştırar .•• bu bek
çidir ... Sizi görür, tanır tanı
maz Fakat hüviyetinizi, gaye
nizi, uğrunuzu bilir. Yanından 

geçerken nezaketle: 
Uğurlar olsun der ... 
Gece uzaktan bir gölğe l'i

rilniiniiz, boş arsaları, şüpheli 
Dildiği yerleri elektrik fenerile 
yoklayarak ilerleyen bu gölğe 
bekçidir. 

Geç vakıt, caddeleri inleten 
düdük sesleri: mıntıkasında 
asayişin berkemal olcluğmıu 
devriye polisine haykıran bek
çinin parolasıdır. 

Haatasmız, hastanız var, 
Bekçi ye baş vurun, sizi dokto
runuza kavuşturacak otomobili 
bulur. 

Dün yani saltanat devrinde 
bir hırSJzlık, bir soygunculuk 
oldumu, zabıta ilk olarak paz 
vantlerdan İfe başlardı . 

Cambmiyet bekçaai bu işte 
-1:..: L-l..!kj • 0 clir rnwD -ıııu muavuu .... 

Bu mevzuu bana ilham eden 
hadise; geçenlerde , bekçilere 
ateş talimleri yapbrıldığını 

Aydının tefriluuı:84 

görmem, bekçilere cumhuriyet 
bekçiliğinin vazifelerini öğre
ten kurslara şahid almamdır .. 
Cumhuriyet idaresi bekçileri, 

gittikçe tekamül etmekte ve 
ileri teknikle techiz ve tak
viye edilmektedir. 

Bundan sonra bekçilerin 
vazifelerini tam gördiklerini 
polis; dört merkeze konulan 
albfar iatuyonlu kontrol saat
leriyle bilecek lğreaecektir. 

Hava tehlikesine karşı şeh
rin yedi muhtelif yerinde camlı 
dolaplara konulacak telefon-
lardan, asayiş ve inzibat işlerin
de polisin ve bekçinin istifa
desine müsaade edilerek daha 
verimli ve çabuk netice alın

ması temin olunmuştur . 
Fakat itiraf etmek lazımdır 

ki, bekçi te,kilitını dünün f e
na mirasından kurtamak için 
epeyce uğraşılmıştır .. Daha ya
laa bir zamanda her yerde, 
laer kesin dJ,linde başlıca şika
yet meftGll llekçilercli. 

Kefllaiz bekçilerin eline ka
lan nisbetsiz bekçi parası tah
silib, liyikiyle kontrol edilmi
yen bekçi muhasebesi.. dört, 
beş ay ücret almıyan, verilen 
rami elbiseleri ücretinden ke
silen bekçiler ... 
Bu gün sizden maliye tahsildarı 
vakarile bekçi borcunuzu iste
yen, her an muntazam tahak
kuk defterini önüne seren bekçi 
m&kellef bekçi tahsildarıdır. 
O tahsilatını bankaya yatınr .. 
Bankadan paralar, bu işi idare 
eden polis komiyonunun kara
riyle çıkar, istihkak sahibine 
dağıdılır. 

Bekçi bu gün cumhuriyetin 
her memuru gibi gününde ve 
muntazaman aylığını alır. Cum
huriyet bayramında sırtlarında 

• 
Baht işi 

Roma11 
Bu miltetin talii böyle .. 
Maamafilı bir gün gelecek ki 

Macid; Tevfik Fıkretin dediği 
gibi hakiki bir kurtancı doğa
cak bu vatanda. 

O giine irişenlerimize ne 
mutlu .. 

Odayı derin bir aesaizlik 
kapladı. ikimizde suauyorduk. 

Neden sonra babam ayağa 
kalktı. 

Haydi oğlum, artık gide
lim, dedi. 

Ayni şeyi dütündüğümüze 

emin olduğumuz için yolda bir
birimizle konuşmak ihtiyacım 
duymuyorduk. 

Ruhumda müthiş bir isyan 
hissi uyanmıştı.' 

Yazan: V. H. 
Havsalam koca bir milletin 

bir tek kişinin bazicei ihtirasa 
olabileceğini bir türli kabul 
etmiyordu. 
Düşnüyordum ; bunun nasal 

mümkün olabildiğini dü.tünü
yordum. 
Akşam yemeğini ayni nete

sizlik içinde yedik. 
KardafUD Meleğin her vakit 

can ve gönülden cavap verdi· 
ğim masum sorgularına bu ak
fam kesik cümlelerle isteksiz 
istebiz cevaplar veriyordum. 
Y emkten sonrada yorgunluğu
mu bahane ederek erkenden 
odama çekildim. 

Defterimle daha doğruau 
kendi kendimle yalnız, baş ba-

Çocuk bakımı 
16 

Çocuk hiçbir sebep yok iken 
ve kulağında eskiden bir ariza 
olmadan sağır olur. Bu ihtilit
bir sağırbktır. Ufak bir tedavi 
ile önüne geçilir. Bir de bura
daki mikropların iç kulak deli
ği ile kulağın içine girmesi 
iltihabı üznü mütevassıt deni
len sanduka hastalıklarını ya
par. Bu da kulak zan delinerek 
dı.-n akmasile hafif atlatılır. 
Ve çocuğun kulağının sakat 
kalmasına sebe olur. Leyli mek
teplere meccanen girmesine 
mani tetkil eder. Bundan dola
yıdır ki ihmal edilecek bir has
talık değildir. 

Harica çıkamtyan cerahat 
kolak kemiklerine sirayet etti
ği gibi oradan da dimağ zanna 
bulaşır. Çocuğn menenjitten 
ölümüne sebep olur. Bu gudde
nin sakladığı mikroplar mide 

gördüğünüz, polis nizamname
sine uygun elbiseleri de bekçi 
tahsisat tasarrufundan yapıl

mıttır. 

Size bunu rakamlarla ifade 
edeyim... 936 mali yıla tah
sillb QIOO k886r lira sarfiyat 
6400 ldisür lira.. 400 lira da 
tasarruf ve 937 yılına devr ... 

937 bütçesi 7300 lira, daha 
mali yıl yansı bitmeden ya
rısı tahsil edilmittir . · 

Sizden istenilen paraların 
da, mesul tahakkuk komisyo
nunun kılı kırk yararak ltarh 
ettiğine ve kadroya dahil bek
çilerin hepsinin vazifelerinden 
başka bir yerde kullanılmadı
ğına emin olalım. 

Bunu yapbran ve yapanların 
cumhuriyete, rejime daha çok 
yararlıklar yaratmalaruu dile-
rim ... 

O. Becerik 

şa kalmak iıtivorum bu gece •. 
Benliğimde miltezat hislerin 

Ç&rPlflDUlndan doğma bir buh
ranı asabi var. 

Kafam da bir ağırlık, kal
bimde bir ukıiıb var. 

Hislerimi ifade edemiyorum. 
çünki onları bende tahlil ede
miyorum. 

Yalnız yavaı, yavaş inanma 
denilen ve hayatta her fCyİD 
temelini tqkil eden hluin gaip 
olduğunu duyuyorum. 

Neden, niçin ve kimin için 
öbek öbek can veriyoruz. 

Bir yıldır neye bu millet te
miz ve maıum kanını seller gi
bi rast gele alubyor. 

Bizi hangi sihirli kuvvet Al
manlann yeıil gözlerinin habn 
için bütün dllnya ile datllfme
ğe icbar etti. 

Şimdi gözümün önüne ( Per
sepolia) vaplirile l.tanbula gi
dişim geliyor. Vapurda bir in-

Doktor Fabrettin Süj'Ü' 

ve bagırsağa sirayet ede~ 
oralarda hastalıklar doğurUI' 
Guddenin büyüklük ve küçak 
ğüne göre çocuğun yemek, İ'" 
mesinde süt emmesinde taba"" 
vülit görülür. Büyük kah lok" 
maları yutamaz. Tahriş netice' 
bulanb bapar. Hastayı kustu" 
rur. Küçük çocuklar sütü gUç· 
lülde yutarlar. Onuda ufak bit 
tahrifle kumak suretil çıkara
bilirler. 

Hulila: küçik n biyGk ço
cukları bedenen anan 11qvO
nüma ve zekaya büyük te.ir 
yapan ve yüzde burun kemik-
lerinde tagayyürat doğuran 

bu guddeyi vaktinde aile reis
leri alakadar olarak çıkartraa-
mahdırlar. Çocuklannı seveıı 
ve onların istikballerini düşü
nen her aile şüphe ettiği çocu
ğunu bu hastalıktan kurtarmak 
için tabibe müracaatı ihmal 
etmemelidir. 

Ve jetuyon olan her çocuk 
bu hasıalıktan ancak ameliyat 
olmakla kurtulur. biç tedavi
leri tali derecede kalır. Bun-
dan dolayı da aile remeri ço
cuğumuza tedavi ettiriyoNız 
diye kendilerini aldatmamah
dırlar. 

Buğazclaki hutalıklann ü
çüncüsü de bademcik hastalı
ğıdır. Eksriyetle bir yaşından 
yukarı çocuklarda tesadüf edi
len bu bademcik şiflikleri ço· 
cukların bünyeleri üzerinde bü-
yük rol oynar. Had şekilde 

devam eden bademcik hastalı
ğı müzmin tekle inkilip eder. 
Ve vücutta daima hastalık 

menbaı bir pmar haline geUr. 
Çocuğun en ufak bir ihmali ile 
derhal had şekle girer. şİfU. 

giliz ile oğlu, Trabzondan dö
nen bir Fra1111z jandarma kay
makama vardı. Ve bunlar adını 
tapdığı harabe kadar harap 
olan vapurumuzun mevcut iki 
kamarallDI itral ediyorlardı. 

Zongaldaktan alamadığımız 
kimlirii tedarik için uğradığı
mız kozludan vapura genç ve 
basta kansile uzun boylu bir 
alman mlhenclisi bindi. 

Oç glnd&r beraber seyahat 
ettiğimiz lıalde lagiıizler ve 
Framızla aramazda en küçük 
bir qinalak bile teeals etme
miıken bu gene alman milhen
diıini en uaıimi bir dG1t gibi 
kartıl&mlf ona yerleımesinde 
yardım etmİf ve batti gece gü
vertedeki portatif karyolada 
çok rahatmzlanan kansını yer
lettirmek için gemi süvarisini 
kendi kamarasını hasta kadına 
terketmeğe idea zorle icbar 
etmiftik. 

(Deva-uı yarın ) 
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--- - sa·· LGEMIZ BİRİNCİSİ Rama7oan fıkralari: At;abi yorgunlar 
(Baştaraf lnc:i sahifede) 

d Kıpkızıl gavur mu teki tedrisata ehemmiyet veri-Men resspor olayım leceğinden bahsediyor .. 

Nasıl grup şampiyonu oldu? 
Manisadan gönderdiğim birinci 
mektubumda ilk maçların taf-
silabnı vermiştim. 

Sah günü Balıkesirle gurup 
hirinciliği için karşılaşacak o
'an takımımız Pazartesi günü· 
:aü mutlak bir istirahatla geçir
di. 

Lakin fedarasyondan gelen 
bir emir birinci devresi noksan 
oyıuındığı için Babksir - Manisa 
maçının tekrar edilmesini bil
diriyordu. 

Bu takımımlz için bir avan
taj idi. Çünki hem bir gün faz
lla dinlenecek, hem de biz nis
heten daha yorgun bir takımla 
oynayacak idik. 

Salı günü Manisa ve Balike
!>İr şampiyonları sahada karşı
~aştılar. 

Manisalılar bir aaabD boııul
::nasmın kendilerine verdiji hu 
talilerini bir daha deneme. fır
satım iyi kullanmak için oyuna 
:biiyük bir enerji ve ilk maçtan 
rlaha düzgün bir tempo ile baş
laddar. 

Balıkesirliler ise kendilerini 
:ınümkün mertebe az yormak 
için biraz çekingen ve fakat her 
tvakitki teknik oyunlarım çıka
rıyorlar. Dakikalar geçiyor. 
Manisanın akınları Balıkesirin 
haf hatbnda kesiliyor. 

Hafların çok muntazam vu
ruşlarla sağa, sola ortaya yol
ladıkları top ber gittiği yer de 
5yi yer tutmuş bir muhacim bu
Juyor. Manisa kalesine inişler 
ahenkli ve fakat ağır oluyor. 

Yine böyle bir iniş Manisanın 
sol müdafiinin birıskasından iyi 
istifade eden sağ iç ani bir ham
le ile topu kaptı ve işte; 

Gol .. 
Devre 1 - O Balıkesirlilerin le

hine bitti. ikinci devrede Balı
kesirliler tamamen müdafaada. 

Manisa bir türlu oyununu 
düzeltemiyor. işte bir Balıke
sir akım daha. 

Müdafi bunu topu kornere 
otlmak suretile kurtardı. 

Tam Manisa kalesinin arka
S•odayım. Balıkesirin sağ açığı 

~orneri çekti. Topu kalecinin 
iltkasında yer alınış olan sol 
ilçık başla karşıladı ve yere in
dLrdi. 

Yere vurup sıçrayan topu bir 
Manisalı oyuncu elile dışarı atb. 

Fakat aksiliğe bakın ki ek
scı-iya kargaşalıkta gürültüye 
giden bu hareketi hemen ora
tıkta bulunan hakem gördü ve 

Penaltı. 
Devrenin daha ilk dakikala

ruıda. gole tahavvül eden bu 
ı>enaltı ile sıfıra kar~ı iki sayı ile 

1 
galibiyetlarini perçinliyen Balı
kesirliler artık tamamen kapan
dılar. 

Sakin, heyecansız ve ağır bir 
müdüfaa oyunu oynadıla. Dev
reyi de böylece 2.0 galip bitir
diler. 
Çarşanba günü ku'l7vettli gö

rünen rakibini iki maçta da 
kolayca yenen Balıkesirlilerin 
karşısına takımımtz şu kadro 
ile çıkh. • 

Hayati - Hüsnü,. Cihat, Ziya, 
Macid, Alaeddinin - Karadu
man, Sami, Kazım, Şevki, Ali. 

Oyunun başlamasile beraber 
bizim çocukların bariz bir ha
kimiyet tesis ettiklerini gördük. 

Balıkesirliler bizi deniyorlar. 
Dakikalar ilerliyor. Henüz sa
yı yok. Balıkesir kalecisi çok 
mühim tehlikeleri fedakarane 
miidahalelerile bertaraf ediyor. 

Kaleci cidden güzel oynuyor. 
Balıkesir kalesini çenber İçi

ne alan takımımız tamamen 
ileride. İşte soldan inkişaf e
den ani bir Balıkesir akını. 
Hüsnü buna zor yetişiyor ve 
top avuta gidiyor. 

Hakem korner köşesini gös
terdi. Hahikaten çok güzel oy
nayan Balikesirin tecrübeli sol 
açığı bu korneri çekti ve sağ 
iç bir kafa vuruşile top ağ
larımıza taktı. 

Devrenin sonlarına doğru 
Balıkesire beraberlik golünü 
attık ve devre de 1-1 bitti. 

İkinci devreye Balıkesirliler 
çok yorğun bir halde bafladılar. 

Oyunu gittikçe sertleştiri
yorlar. 

İki tarafta bir tek zafer 
sayısının peşinde koşuyor. 

Hakimiyet umumiyetle bizde 
kalemizin önüne kadar inen 
Balıkesirliler Cihadın yerinde 
müdahalelerile geri denüyorlar. 

Yirmibeşinci dakikada bir 
firikik kazandık. Macidin çek
diği firikiki tam zamanında 
yakalıyan Şevki güzel bir şütle 
topu kaleye soktu ve bu suretle 
takımımız iki sayı ile galip 
mevkiine geçti. 

Lakin oyun daha sertleşti. 
Balıkesirin sol açığı yere vu
varlandı. Kolu çıktı. Ve oyunu 
terketti. 

Biraz sonra Şevkıye çarptı
lar. Bu pek bariz kasdi bir 
çarpma idi. 
Şevki yerde kıvranmağa baş

ladı. Hakem bu oyuncuyu sa
hadan çıkardı. 

Oyun hu suretle baskımız 
altında ve galebemizle bitti. 

Bölgemizin şampiyonu bugün 
cidden güzel hir oyun çıkar-

mışb. 

Olacak iş değilya; bir bek- işe yaramaz bir yığın malu-
taşinin gayet sofu bir kansı mat veren orta tedrisatın, bir 
varnuş. ihtisas kazandırmayan üniver-

Mübarek ramazanda hatun- sitenin, memlekete bir sürü 
cağız her gece yarısı kalkar ayaklı kütüphane yetiştirmek-
sahur yemeğini yer ve yine ten başka bir şey yaptığı yok .. 
yatağına yatar ertesi günü ak- Bu yarı münevverler, hayat-
şama kadarda oruç tutarmış. larından gayri memnundurlar; 

Kocası da her gece muntaza- yaldızlı salonların içinden ve 
man karısiyle beraber kalkar süslü kitapların arasından ha-
sahur ·yemeğine ortak olur yata döküldükleri zaman, onun 
-,re Fakat ertesi günü de öğ- kendine mahsus tabii ve şaş-
le yemeğini yer mükemmelen maz akışı içinde sendelemeye 
karnını doyururmuş. başlıyorlar; kitabın ve mektc-

Bir gün kadıncağız dayana- bin vadettiği gayri tabii parlak 

mamış, ve muhayyel vaziyeti bulama-
- Efendi. demiş. Hem oruç yınca, inkisara uğrayorlar ve 

tutmıyorsun hem sahur yiyor- ziyan olduklarına kanaat geti-
sun. riyorlar .. 

Mademki oruç tutmıyacak- Üniversite mezunu bir gençle 
sın şu her gece sahura ne •di- görüşmüştüm bir ay evvel.. İki 
ye zahmet eder de kalkarsın? sene; Şarkta, Karsta ve Bitlis-

Bektaşi hemen cevap vermiş de bir dairenin müfettiş mua-

ve vinliğini yapan bu çocuk, ha-
- Yahu demiş. Farzı yap- yatın törpüsile karşılaşa karşı-

mıyorum. Sünheti de terkede- laşa kuzu gibi olmuştu .. Bana 
yim de lnp kızıl gavurmu ola- dedi ki: 

yım?. Ben İstanbulda liseyi bi-
Fıkracı 

• Franho ve lngiltere 
Yeni kararlar 
aldılaı· 

Londra 12 ( Radyo ) - İngil
tere mümessili B. Sempson ile 
Salamankayı temsil eden me
murlar arasında notalar taati 
edilmiştir. 

Bu notalara göre resmi mu
haberat sansöre tabi tutulmıya
cak Frankonun Londradaki aja 

t • 

nı Angiliz hariciye nezaretıne 
serbestce girip çıkma hakkını 
haiz olacak ve bu hakka muka 
bil olarak Salamankadaki İngi 
1iz ajanıda malik bulunacaktır. 

Tabaların ve tüccarların 

menfaatları korunacak -ve ser 
bestilerine müdahale edilmiye 
cektir. 

Bununla beraber iki taraftan 
hiç biri diğer tarafın memurla 
rına diplomatik salahiyetler 
vermiyeceklerdir. 

Oyunc~ların hepsi vazifele
rini iyice kavramış olarak canla 
başla oynuyorlar. 

Santırhafta oynayan genç 
Macid ne büyük bir istidat 
olduğunu herkese tanıttı. 
Sağ açıkta Karaduman Ba

lıkesir kalesinin hakiki bir be
lası olmuştu. 

Sahadan halkın coşkun al
kışları arasmda çıkan takımı
mız akşam saat 18 buçukte 
Ankara ekispresile ve yine 
Manisa sporcularının alkışları 
arasında Manisadan ayrıldı. 

Takım; artık bölgeler arası 
birinciliginin final müsabakala
rmın yapılacağı Ankarada di
ğer grup birincilerile k.a.ı:şılaş
ma k üzere Ankaraya gıdiyor. 

Çataloğlu 

tirdikten, üniversiteyi ikmal 
ettikten sonra, Ankaraya gi-
dince, ya bir müdiri umumi o
lacajımı, yala.at mebus intihap 
edileceğimi zannetmiştim. Beni 
20 lira maaşla bu daireye sita
jiyer aldıkları zaman apışmış. 

• kalmıştım .. 
Bu çocuk makulmuş ki, der

hal hayata intibak edebilmiş .. 
Mamafih, konuşurken, onun 
tatmin edilmeyen bir çok hırs
ların, arzuların hayalile, hala 
göğüs geçirdiğinin de farkm
kmdaydım .. 

Her şube, az çok istikrar 
buldu. Bilhassa askerlik, ba
yındırhk işlerimiz iftihar edi-
lecek, itimat edilecek bir du
rumdadır. 

Programın, bn kısmının da 
tahakkukunu hekliyelim ve 
bir an evvel tahakkuk etme
sini temenni edelim. 

GÜNCÜ 

ilin 
Aydın Vilayeti 
Defterdarlığından 

Eski 25 kuruşluk nikelle 10 
kuruşluk bronz paralar 2inci
teşrin 937 sonunda tedavül 
mevkiinden kaldırılacağı ci
hetle malsandığı ile ziraat 
bankasına müracaat edenler
den bu nevi paraları alıp mu
kabillerinde diğer paralardan 
vermek suretile değiştirilecek
tir. Keyfiyet ilan olunur. 

(182) 7,10,13,16,19 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

MüdGrü : Etem Mendres 

Basıldığı )er : 

C. H. P. Baaımcvi 
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Aydı n memleket hastanesi Harici} e ınüt<'!h assısı 

Paris bp fakülte si hastanelerinden mezun 
Muaye nehnne: Park karşısında yeııi yaptırdıf!ı evinde 

Ayd111 cumhuriyet 
Al11ddeiu mum ilinden 

Aydın ceza evinin birinci 
kanun 937 iptidasından Mayıs 
938 nihayetine kadar altı aylık 
ihtiyacı olan ve muhammen be
deli 5040 liradan ibaret bulu
nan beheri 960 gramdan 63000 
adet tayin kapalı zarf usüliyle 
münakasaya konulmuştur. İha
le 301111937 tarihine müsadif 
sali günü saat 16 da C. M. U. 
liginde müteşekkil kamisyonda 
yapılacaktır. Muvakkat temi
nat 380 liradır. 

2 - Teklif mektupları30111ı 
937 salı günü saat 16 ye kadar 
makbuz muka'bilinde C. M. U. 

Ayd11ı 11aluf'lar 
idaresinden . ' . 

111 111 937 gilnü . s.ablacağt 
evvelce ilan edilmiş Çine ça
yından koçarhya kadar olan 
mahaldeki vafıklar idaresine 
ait zeytinliklerden 61 parçası 
ihaJe edilmiş isede 183 parça
sına peylerin haddilayik görül
memesi ve talip çıkmaması yü
zünden bunlara ait arbrmanın 
191111937 cuma günü saat 9 
kadar uzatıldığı ilan olunur . 

( 191 ~ 

Iiğine verilecektir. Şartname

nin tastikli suretini istiyanlere 
parasız olarak verilir. 

(190) 13, 18,23,30 

Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
Paris Malatiroloji mektebinden ve dahili)•e, çocuk 

hastaneleri kliniklerinden mezun 

Hergü n hastalarını O rta mektep caddesi Eski postahane ~ 
bin \Sında kabul eder. (111 

~'ll~ !!'ll~~"'ll~ ~~P:!'lll'"'l ~:!1111' ~ "'l""lf l'"~'IJP' '~ ~ J!(- ~~111~1~ıı1~aı~~~ı~~ı11~ı11·:.ıı.~~ı~ı~•~~f 

~; Her aradığınızı ~j 
~ , tl Kazım Aydınel 1:1 li Kitapçıbk ve kiijiıtçılık evinde bulursunuz ı~j 
': Halk ve Okul l 
• Kitaplarında mühim iskonto yaptlır &1 
! Okul Talebe :1 
• Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir ·~ 

1: Hükümet bulvarı numara 2/30 A)·dın 117 !] 
rl'- 11'::'4P ..:'.'111'.:!'tl ~~~..,~-~:'illi' 410 •11'""4P" "'' 0.~1 
~·-·-···-·~ •••• ı.~~l~~.:-...:,.~~· .. ~""· ... ~. 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçırılmaması 

Sümerbank yerJi mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi ; Ayclua 

. 
Nuri Şemsi Güneren 

intani Hastalıklar Mütehassısı 

Dahili İntani hastalıkları laburatuvar muayenelt:rile 
teşhis ve tedavi eder 

Muayenehanesi: 

Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarım kabul eder~ 

· ı'1ı1ı ıttııw i .~ ! 1 •
1
1' 1 ı , ı :lill..iıw ıd 

C. H. P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine· 
arzeder. 

AYDIN · 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlannızı ( AYDIN ) a vennız. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamaniardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir: 
Her Aydnılının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiatı 250 kuruştur. 

r ... ıı ' ııq;r.1111ıqı;ııiffi rGI ı • ... 

1 Foto Abbas Toğu 
9 F otoğrafcılık ve levazimah 
- Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma-

kinaları çok şık kornifler, albümler, rontken filim~ 
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinuı ol
mıyan amatörlere çeıitli ağrandisman yapbrmak 
istiyenlere kolaylık gösterilir. 
140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idareai albnaa 

..... aaı 

....................................................... 
DOKTOR : 

F AHREDDIN SÜGÜR i 
• 

Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütah•ssasa : • 
Paria Tıp Fakültesi Hutaaelerinden İhtbulı ! 

M•areaebane: A1cbada Gazi Bulnnnda Bafalmoııla clilkk.iaınıa : 
üzerinde her pn 1ababclaa alqama kadar Hutalanaa kalMd etler. : • 


