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Şehir meclisi 
Son toplantısını yaparak 

dağıldı 
Şehir meclisi dün akşam be· 

lediye reisi Nanz Karabuda
ğın başkanlığı altında ikinci 
teşrin toplantı devresinin son 
ictimaım yapmıştır. 

Bu içtimada belediyenin 936 
senesi bütçe ve kati hesap ced
\1'4~1leri tasdik edilmiş ve tah
sisatları yetmeyen bazı fasıllar 
arasında münakale kararlan 
verilmiştir . 

Kanunen muayyen olan on 
beş günlük içtima müddetinin 
bitmesi ve meclis ruznamesinde 
de başkaca evrak bulunmaması 
hasebiyle içtima müddetinin 
u z.atılmasına lüzum görülme
rniştir. 

Şehir meclisi tekrar şubat
ta toplanacaktır . 

İcra işlerinin 
Düzelnıesi için 

Adliye Bakanlığı; Başbaka
nımızın proğramlarında işaret 
ettikleri gibi icra dairelerimizi 
~s.Iah etmek üzere İsviçre hü
kumetinden icra dairelerinde 
bilfiil iş görmüş olan bir icra 
mütehassısı gönderilmesini is
temiştir. Bu günlerde İsviçre
den malumat beklenmektedir. 
Bakanlık; icra dairelerimizin 
ı slahı etrafında evvelce yaptır
mış olduğu incelemeler netice
sini bu mütehassısa verecektir. 
Mütehassıs kendi incelemele-
' tiyle· eveke yapılmış olan ince
lem~lerden alacağı neticeye 
göre bir rapor hazırlayacaktır. 
Bu raporda icralarımıza veri
lecek yeni şekil gösterilecektir. 

lstanbulda Zelzele 
· . İstanbul 15 ( R. ) - Dünkü 
Pazar .. günü ~aat on ikiyi beş 
geçe İstanbul rasatanesi sis~oğ
raf i dört saniye devam eden 
şiddetli bir zelzele kaydetmiş
tir. 

Bu zelzelenin merkezi İstan
b ula üç bin iki yüz kilometre 
uzaklıkta b~hmin edilmektedir. 

- -l":X-

Haftalık incir , ü
züm satışı 

İzmir 15 ( R. ) - Bu hafta 
borsada on kuruş on paradan 
on otuz paraya kadar sekiz bin 
dokuz yüz çuval üzüm ve beş 
buçuk kuruştan on üç kuruşa 
kadar dört bin beş yüz çu·val 
indr satılmıştır. 

Japonlar Şanghaya takviye 
kıtatı gönderiyorlar 

.Şanghay 15 (Radyo) - - Havas ajansının istihbaratına nazaren 
Şanghaya mütemadiyen Japon takviye kıtaatınm geldiği haber 
verilmektedir. 

Son iki gün zarfında altı bin asker yeniden karaya çıkarılmıştır. 

Şanghay 15 (Radyo) - Havas ajansı muhabiri bir Japon kro
vazörünün Amayı bombardman etmekte olduğunu bildirmektedir. 

Uşalıta Dahiliye 
teftişleri 
Uşak 15 ( R.) Dahiliye Ve

kaleti teftiş heyeti reisi Tevfik 
Talat ve Cumhuriyet halk par
tisi genel sekreter vekili Gi
reson saylavı Münir Akkaya 
vali Sedat erle beraber Uşaka 
geldiler. 

Merkezin teftişinden sonra 
nahiyelere gideceklerdir. 

. ... J t·.kr4,f•· 

Zaf ranboluda 
Hayat pahalılığı ile 
mücadele 

Zafranbolu 15 ( R. ) - Yir
mi iki kuruşa satılmakta olan 
eti belediye on yedi buçuk 
kuruşa sattırmak suretile ha
yatı ucuzlatma hususunda al-
dığı tedbirler halkı çok mem
nun etmiştir. 

<> 

Macar Başvelıili 
Berlinegidecek 

Buda-Peşte 15 ( R.) Başve
kil B, F ahan hariciye nazırı ile 
uzun bir mülakat yapmıştı:r. 
Bu görüşmenin Berline yapıla-
cak sayahata taalluk ettiği tah
min edilmektedir. 

Nazırlar 20 ikinci teşrinde 
Budapeşteden Berline hareket 
edeceklerdir. 

Lehistanda Yahudi 
aleyhtar lığı 

Varşova 15 (Radyo) - Mem
leketin her tarafından gelen 
tüccarların iştirakile aktedilen 

Kudüste yeni tevkifat 
Kudüs, 15 (R) - Dünkü ha

diseler dotayısiyle Filistin pak
tının yeniden gözôen geçiril
mesini isteyen yahudi partisi 
elemanlarından kırk kişi tev
kif edilerek akka kampına gon
derilmirtir , 

Bunların arasında maruf şah 
siyetler de vardır. 

Zabıta hjlhassa sinirlerin 
pek gergin bulunduğu Yafa 
Kudüs, T elazi.Z cıvarında faali
yette bulunmaktadır. 

-·-Kahirede bir hadise 
Kahire, 15 (R) - 1935 senesi 

karışılıklarına ölenlerin hatıra
ları için dikilen abideye çelenk 

koymak isteyen heyete mavi 
gömlekliler tarafından hakaret 
yapılmıştır. 

Zabıta bunları tevkif etmiş
tir. 

Amerikanın buğday 
ihtiyacı 

Vaşington, 15 (R) - Rozvelt 
Amerikanın kendi ihtiyacı için 

bu sene takriben elli milyon 
ton buğday istihsal edilmesi 
lazım geldiğini beyan etmiştir. 

Nanlıin bomb"rdman 
ediliyor 

Şanghay 15 (Radyo) - Japon 
tayyareleri Nankini şiddetle 
bombardman etmektedirler. 

Hayattan sesler: 

C.H.P. 
Ocak kongreleri 

Merkez ilçesine bağlı gere
niz ocak kongresi İlçe yön ku
rul üyesinden Asaf Gökbelin 
huzuriyle toplanmış ve yapılan 
seçimde ocak yön kuruluna Yu
suf Yılmaz, Şakir Aydın, Şe

rif Ali Esarslan seçilmişlerdir. 

Bunlardan Yusuf Yılmaz 
ocak başkanı olmuştur. -Fık.-a 

. . Taassup 
Islam ümmetçiliği devrinden 

kalma iftiralardan biri, Türk 
halkının taassubuna aid olan
dır. Biz halk ile temas ettiği
mizden heri bunun ne kadar 
esassız olduğunu anlamışızdır. 

Fakat "Plevne müdafaası,, 
hakkındaki eserini tefrika et
mekte olduğumuz İngiliz zabiti 
daha 1877 de bunu görmüştür: 
0Padişah gavurlara karşı mu
kaddes cihad ilü etmişti;. Ku
mandanları ve imamlar, aske
rin dini gayretini daima körük
lemek istiyorlardır fakat türk 
askerinin dini taassubu çok da
ha az şahlanır ve umumi ka
naat hilafına, ondaki vatan 
sevgisi daha büyüktür.,, 

Aynı İngiliz türk zabitlerinin 
" Mukaddes Cihad ,, modası 
geçmiş olduğuna dikkat ettik
lerini yazıyor: " ... hata okuyup 
yazması olmıyanlar bile, siyah 
bir sancak çıkarmak adetinin 
tekrarından ibaret olan bu fay
dasız harekete bıyık altından 
gülüyorlardı . ,, 

Türk halk orduları, kurtuluş 
davasında, istila küvvetleri ile 
halife kuvvetlerine karşı ay
nı hınç ve isyan ile saldırıyor-
du. Taassub vehmini sömüren 
menfaatçiler, türk kurtuluşunu 
bir asırdan fazla geciktirdilar. 

(Ulustan) Fatay bir kongrede bilumum devlet 
taahhüdatımn Lehlilere ihale 
edilmesini ve Yahudilerin 
memleketin iktisadiyatile alaka-
larının kesilmesi hakkında bir 
karar sureti kabul etmişlerdir. 

Esrarengiz adam 

~'-

Hatif aksin seyahatı 
bir mesele oldu 

Londra 15 (Radyo) Res-
mi İngiliz mahafili Lord Hali
faksın Berlin seyahatinden 
dolayı hariciye nazırı B. Ede
nin istifa etmeğe kalktığı 
hakkında ecnebi mahafilde 
çıkan haberleri gülünç telak
ki ve tekzip etmektedir. 

-~--

• 
i

şte ~u. ~damı tanıyacaksınız 
Sızı, uzun boylu düşün

mekten kurtarmak ve derhal 
tanımanızı temin etmek üzre 
bir kaç fırça darbesile, onun 
bariz hatlarını çizeyim: 

Bu µ Tip " im de, şişmandır, 
gözlüklüdür, uzunca boyludur. 
Sarkık yanakları, şişman ol
duğu için gerginliğini muha
faza eden bir kadının iri ve 

etli yanaklarına benzer.. Ya
şını da o kadının yaşile eşit 
yapabilirsiniz .. 

Laübali, fakat temiz giyinir. 
Her zaman tıraşlıdır .. İşte bu 
adamı, her gün görürsünüz .. 
Mütemadiyen yürür, sert yü
rür .. Yolu, daima şimale gi
den bulvardır. 

Bir memur mudur, hayır .. 
- De.,amı 2inci sayfada-
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Büyük sulama projesi
nin tatbikına başlandı 

-
Yurdun muhtelif yerlerinde açılacak kanalların 

bir kısmı müteahhitlere ihale edildi, birçok 
sahalarda da yeni tetkikler yapılıyar 

Hükiimet proğramında mem
leketin bayati mevzularıµdan 
biri olarak telakki edilen su iş
lerinin nmumi bir planda top
lanacağı izah edilmiştir. Bu 
yoldaki çalışmalara süratle de
vam ediliyor. 

Kirmastide yapılacak sulma 
kanalı ihale edildi. Seyhan ka. 
nalı ayın 11 inde, Tarsus civa
rında Çukurovayı sulmak için 
açılacak Bergan kanalı da 
ayın 12 sinde ihale edilmiştir. 

Diğer taraftan Aydın ovası
nın sulanması için yapılması 

kararlaştırılan iki büyü~ bara
jın etüdleri de ikmal edilmiş
tir. Çinede yapılacak olan ve 
Aydından denize kadar 70 bin 
hektarlık bir sabayı sulayacak 
olan baraj on kilometro uzun
luğunda olacaktır. Ayrıca Çal
da da bir baraj yapılacaktır. 

Bursa ve Küçük Msndres su
la rmın ıslhı ameliyeleri bitmek 
üzeredir. Şarkta yapılacak su 
mevzularından Van, Erzincan, 
Çarşamba sulfma ameliyeleri
ne de faaliyetle devam edilyor. 

Meclisin geçen çalışma yı

lında kabul edilmiş olan 31 mil
yon lira tahsisatın istilzan et
tiği büyük su işleri siyasetine 
tam olarrk girişilmiş bulunu
yor. Bu siyasetin verimli netice
sini almak için luzumlu olan 
teşkilat kurulmuş, etüd ve 
projelerini yapmak üzere on 
f Ube, yirmi dört kısım faaliyete 
geçmiştir. 

Susığırlık, Karacabey ova
lannın ıslahı ve sulanması, Ba-

Aydının tefrilıaaı:86 

kırçayının ıslahı, Menemen ve 
Manisa ovalarının sulanması 
ilk hamlede girişilmiş işler a
rasındadır. Adana ovasının su
lanması için yapılacak ana ka
nalaarın açılması, Tokatta Kaz 
ovasının sulanması · için ana 
kanal açılması , Merzifon ova
sının sulanmas için Ladikte 
regülatör yapılmasına aid pro
jeler tanzim edilmiş olduğnn
dan hepsi sırasiyle inşaat dev
resine girmiştir. 

Esrarengiz adam 
(Baştaraf lnci sahifede) 

Bir tüccar mıdır, degil.. Avu
kat, Doktor gibi serbest mes
lek müntesibi midir, katiyen .. 
[Esbabı emlak] ten, [Dünyalığı 
bol olan ] lardan mıdır. ne ge
zer .. Hiç biri değil.. 

Ne ile geçinir, diyeceksiniz, 
işte asıl mesele burada .. 

Aydının hu kıdemli kahra
manının ne iş gördüğünü, ne 
gibi bir geçim vasıtası oldu
ğunu bir türlü öğrenemedim .. 

Kime sordumsa bilmedikle
rini söylediler.. Hatta onunla 
en dost olanlar bile, bu cihe
tin karanlık olduğunu söyle
mekte ittifak ettiler. 

Onun, varhklı bir adam gibi 
bol bol para sarfettiğini, hat
ta ona buna yardımlarda bu-
lunduğunu da ~aber aldım .. 

" 4 
Muayyen arkadaşları var-

dır .. Onlarla görüşmesi de bir 
tuhaftır. Herkes gibi doğru 
dürüst görüşmez.. Onlardan 
birini bir köşeye çeker, kula-

• 
Baht işi 

Roman 

Köye bir akıam üzeri bava 
karanrken girmiftim. 

iki buçuk saat siren bu atlı 
yolculuk beni çok yormUf ola
cak ki erkenden yatmak ihti
yacını hissettim. 

iki yıldır içine girmediğim 
odamı ve karyolamı onlardan 
daha dün ayrılmııım gibi sıcak 
ve davetkar buldum. 

Ocakta yanan kütüklerin 
mavi alevlerle yarı ıııttıkları 
bu ılık odada ilk gecem ne ka
dar asude ve rahat geçti. 

Sabahleyin uyandığım zaman 
kendimi çok dinlenmiş, çok 
zinde buldum. 

İJk işim eskiden de yaptığım 
gibi ocağın yanındaki pençere-

Yazan: V. H. 
nin perdesini ve sonra da ca
mını sürerek kepenklerini aç
mak oldu. 

Odaya pençerenin karşısın
daki ormanın taze ve çam ko
kulu serin havasa doldu. 

Bakıyordum, dallarını don
muş karların örttüğü bu genış 
korunun; yeni doğan soluk 
renkli kış güneşinin altında 
arzettiği haşmetli güzelliğe de
rin bir vecid içinde bakıyor
dum. 

Uzun zaman hasreti çekilen 
bir sevgiyle kavuşmanın sevinci 
vardı içimde ... 

Ağaçların altlarında seken 
karatavuklann sürekli, çığırt
kan sesleri, çamların gövdele-

Şehirlerde ve kasabalarda 
Yapılacak haritalar ve imar işleri 

İç bakanlık belediyeler imar talya, Aydın, Bandırma, Diyarı 
heyeti hususi kanununa tevfikan bekir, Edremid, Antep, Gire-
nüfusu on binden yukarı ol sun, İstanbul, lzmit, Kastamonu 
an şehir ve kasabalarimızın Kayaeri, Malatya, Mersin. Muğ-
şimdiki hartalarının yapılması la, Nazilli, Niğde, Tarsus, To-
naksan olanlarının ikmal edil kat ve Uşak olmak üzere yirmi 
mesi ve bu hartalara istinaden üçünün imar planları yapılmı.ş 
müstakcel imar pilinlannın veya yapılmak üzeredir. . 
hazırlanması için beşer senelik "Bunun dışında kalan lzmir, 
iki porğram hazırlanmıştır Bu Bursa, Eskişehir, Samsun, E-
porğramlara göre nüfusu on dirne, Konya, Trabzon, Ad.a-
hinden yukarı olan şehir ve pazarı, Balıkesir, Zonguldak, 
kasablarımız 80 tanedir Bun- Çanakkale, Bergama, Erzincen, 
fardan 32 sinin şimdiki harita Urfa, Manisa, Elaziz, Tekirdağ, 
ları mevtuddur Bu 32 şehir Kars, İsparta, Denizli, Rize, 
ve kasabamtıın şimdiki harta- Ayvalık, Çorlu, Sıvas, Ma!"aş, 
tarından bir kısmı ya noksan Turgudlu, Kırklareli, Tire, öde-
veya mikyası eksik olarak ya- miş, ~ütahya, Akşehir,. Bafra. 

. . Mardın, Çorum, Nevşehır, Bur-
pılmıştır. Beledıyeler ımar he- d G l'bol Am L-ı 
yeti, bu 32 şehir ve kasabamızın ur, e ı.. u, asya, . u e-

d d k l 48 h. k burgaz, Söke, Tosya, Erzıncan, 
ışın a a an şe ır ve a- .. f l M 

sabamızdan938 senesinde ?sinin, Sıırd, Musta a~ema paşa, e-
1939 . d b' . . 1940 j nemen, Kırşebır, Yozgat, Meı--

~ednesın ~ ~.n _ ırın1ı9n4,l zifon İnegöl Develi Bitlis Ki-
senesın e on uçun un, se- . '. . ' ' ' 

. d 17 . . h . I ı lıs, Zıle, Şıverek, Adıyaman, 
nesın e sının arıta arını B b d 1· k'I' 1 k ·· 
h l kt B . 253 b' ay ur , ve s ı ıp o ma uz.e-
azır ayaca ır. u ışe ın 57 h' k b 

. . . re şe ır ve asa amızın 
lıra sarfedılecetır. .. t kb 1 · l A ı h · mus a e ımar p a• arı az.ır-

Seksen şehrimizden Adana, (anacaktır. Bu işe 376,000 lira 
Afyon, Akhisar, Ankara, An- sarfolunacaktır. Belediyeler 

ğına söyler, yani fıslar.. Dik
kat ederseniz çehresinin ta
kallüsünden ve kaşlarının ma
nalı manalı inip kalkışından, 
söylediklerinin çok mühim şey
ler olduğuna hükmedersiniz. 

Geçen gün, onu, yine böyle, 
dudaklarını bir tanıdığın kula
ğına yapıştırarak bir şeyler 

söylediğini gördüm .. 
Bilahara tesadüf ettiğim bu 

tan!dığa ne konuştuklarını sor
dum .. 

Bunu sorma dedi, yalnız 
bu zamanda, böyle esrarengiz 
bir adamın, bu kadar ferih ve 
fahur yaşamasına hayret et.. 

Tanıdığın ne demek istedi
ğini de siz tahlil bnyurun lüt
fen!.. 

G0NC0 

rini gagalayan ağaçkakanların 
takırdılarına karışıyor; tannan 
akislerle etrafa yayılıyordu. 

Bir vakıtlar üstlerinde yu
varlandığım çimen ve çam 
pürlerini şimdi karlar örtmüş. 

Ay uşağım soğuk alın. Hiç 
açak camın önüne oturulur mu 
bu havada 1 

Bunu; odaya giren Dudu ka
dın s6ylüyordu. 

Bir şeycik olmam Nene, 
dedim. Bu temiz hava bilinin 
ki bana yarar. 

- Yarar oğlum emme; sen has
talıktan yeni kalkmış sayılır .. 
sın, belki dokunacağı tutar, 
dedi. 

Sonra pençerenin camını in
direrek ilave etti. 

- Eğer kırları seyretmek 
istiyorsan aha camın ardından 
seyret. 

- Artık onları seyretmek 

imar heyeti bu 57 şehir ve ka
sabamızı iktisad!, idari, askeri 
ve diğer cepheleden tetkik et
miş ve bunların umumi techi
zatla mücehhezlik derecesini 
tesbit ederek her şehir ve ka
sabamıza birer not vermiştir. 

İmar heyeti en çok not alan 
şehir ve kasabalarımızdan baş
lamak üzere beş senede bu 57 • 
şehir ve kasabamızın müstak
bel imar planlarını hazırlaya-

caktır. 1939 senesinde 4, 1940 
senesinde 16, 1941 senesinde 
15, 1942 senesinde 22 şehir ve 
kasabamızın imar planlann 
hazırlanmış olacaktır. 

Belediyeler imar heyeti, btı 

proğramın dışında kalan nüfus 
on binden az olan şehir ve ka
sabalanmızdan müracat ede-
ceklerin imar planlarını yapmı
ya ayrıca devam edecektir. 

istemiyonun Nene, dedim. Şim
di seni seyredeceğim. Şu ocağa 
iki kiltilk daha atsana .. 
Ocağın yanındaki huaasi böl

meden çıkardığı odunlarla o
caktaki ateşi barlandırdıktan 

sonra. 
- Şimdi sana südünüde ge

tireyim, dedi. Bu sabah senin 
sarı kızı kendi elimle sağdım. 

Bu san kız; bir sabah otla
mak için gittiği ormanda serse
ri bir kurt tarumclan parala
narak akşam danemeyen bir 
ineğimizin alıarda aksüz bırak
tığı yavrusu idi. 

Bundan altı sene evvel ol
muftu bu facia ve ben bu za
vallı yavruya çok acımıştım. 
Ona bakması için Dudu nene
me ne kadar yalvarmışbm. 

O gün bu gündür bu buzağı
nin adı san kız kaldı ve kayde 
bana mrl edildi. 

(Deva ~u yarın) 
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.. •• Spor Sahifesi 1 
:ı 

ilin 
Aydın Belediye 
reisliğinden 

Spor Pedagojisi 
Ferdi ve Cemi sporlarda ilmin yeri 

Bizim çocukluğumuzda ferdi 
sporlr şunlardı: 

1 - Taş atma, 2. adım atla
lama, 3. yüzme, 4. kürek çekme 
S.. güreş, 6. yarış, 7. gülle kal· 
dırma. 

Cemi sporlar da şunlardır: 
1 - Esir almaca! Halat çe

kişme! 

Bu spor1arın ne hocası, ne 
antirenörü, ~~ kitabı ne de sa- 1 
hası vardı. Oteden beri empi- j 
rjque öğretrdi. Deve klak ka
bilinden mekteplerde ve mektep 1 

haricinde muhtelif semtlerde 
Üç beş kuvvet meraklısı heves
ri:ar padişahlar devrinin kor
kunç hafiyelerinden sakınarak 
jstanhulda Kuşdilinde, Modada, 
Sultanahmedde, Aksarayda, 
Üsküdard~ , Beykozda bir ça
yırda buluşurlar taş atar, adım 
atlar, güleş, gülle kaldırır veya 
balat çekişerek pazılarının 
kuvvetini denerlerdi. 

Münevver gençlerin hakir 
gördüğü bu kuvvet meraklısı 
gençler zevk için ve benlikle
ır ini tatmin için yaptıkları bu 
sporlardan ne alkış, ne de 
maddi bir mükafat beklemez
Rerdı. 

Delikanlıların en büyük en
dişesi rakiplerini geçmek, yen
ı:nek, mağlup etmek idi. 

Bu sporların çok demokratik 
bir mahiyeti vardı. Okmeyda
nıoda bir yüzbaşı ile bir manav 
güleşir, pir kayıkçı ile Salacakta 
hir doktor yüzme müsabakası 
yapar, Kuşdilinde bir kasap 
çırağı ile bir mektepli adım 
atlar, taş atardı. 

Bu yapılan sporlar sayesinde 
elde edilmesi matlup olan yal
nız adale kuvveti idi. Pazıları 
sert olan rakibini alteder diye 
bir kanaat vardı. 

Teneffüs fiilinin yüzmede, 
kürek çekmede, güleşte, esir 
atmacada mühim bir rülü ola
cağı hatırından bile gezmezdi. 

-Shor dergiıinden-

diği gibi ciğerlerin teneffüs 
kudretini çoğaltmak, kanın 
süratini artırmak, asabı tenbih 
etmek suretile de afiyetli uzun 
bir ömür elde edilebileceğini 

hiç bir sporcu hatırından ge
çirmezdi. 

Son elli sene içine sporlar 
o kadar inki.şaf etti, o kadar 
ün uldı ki vaktile hakir görülen 
sporculara şimdi hürmet gös
terıneğe başladılar. Kırk yıl 
evvel edebiyatta fende birinci 
gelenleri alkışladılar. Bugün 
yarışta birinci gelenleri el 
üstünde taşıyorlar. 

Bu inkilaba, bu değişikliğe 
sebep ne? 

Hareketin beden üzerinde 
rehakar tasirleri ! İngilterde, 
Almanyada, İsviçrede, İtalyada 
terbiye ve ruhiyat işleri ile 
uğraşan bazı mütefekkirler 
beden faaliyetinin lüznmuna 
kani olduktan sonra onu mek
teplere tamime başdılar. Fay
dalı tesirleri görülen sporların 
zararlı tarafları da bu müdek
kiklerin nazarından kaçmadı. 

Çabucak ilmi tahlillere giriş

tiler ve o sayede ( empirique ) 
başbyan beden faaliyetleri 
( scentifique ) bir şekil aldı. 
Beden lehine olan bu hareket 
önce İngilterede baş gösterdi
ğinden, bütün dünya onları 

taklide başladı. Futbol, ruğbi, 
polo, bezboJ, basketbol gibi 
cemi sporlar, cirit atma, disk 
atmak, gülle atmak, boks yap
mak,eskrim yapmak, güreşmek, 
yarışmak vesaire gibi ferdi 
sporlar ilmin ve pedagojinin 
procedelerine göre medeni 
alemin her tarafında taammüm 
etti. Fikir edebiyatının yanında 
bir de spor edebiyatı ortaya 
çıkb. 

Günden güne tekamül eden 
sporlann piskolo jik, fiziyolo jik, 
pedagojik tesirlerini bilen tek
niğe ve nazariyatına kuvvetle 
vakıf olan zeka ile adeleyi 
telif eden mütehassılar mey
dana çıktı. 

Spor ilim çerçivesine girince 
tabiatle kaideler. nizamlar, hat
ta kanunlarla bir disipline girdi. 

Vücudün ne güzelliği, ne 
tenasübü, ne işlekliği dikkate 
alınmaz, müsabakayı seyreden 
iiç beş meraklıyı yalnız netice 
alakadar ederdi: Kim yendi ? 
l<irıı geçti? Hangi taraf kazan
dı? 

Sporun güzelliğini, idare kud
retini, serin karilıhğı kudret ve 
tahammülü artırmak suretile 
Psikolojik, her gün muayyen 
ıaananlarda yapılan idmanlarda 
kolaydan güce, basitten mürek
tıebe gitmek suretile bilinme-

Sporda gaye herçibadabat 
yalnız birinci gelmek, hasmını 
yenmek, herkesin fevkinde ol
mak değil, biçimli, miitenasip 
olmak, faal, çalışkan atılgan 
olmak, afiyetli, neşeli kuvvetli 
olmak, nihayet çok yaşayıp 
alnının teri ile hayatmı kaza~ 

Kupa maçları 
-.....--

İlbay ve parti başkanımız 
tarafından bölgeye bir kupa 
hediye edilmiştir , 

Bu münasebetle bölge futbol 
ajanlığınca bir futbol turnovası 
tertip edilmiştir. 

1 - Otomobil, Kamyon ve 
kamyonet gibi motörlü nakil 
vasıtalarında gerek ha va ta z
yıkı ve gerekse elektrik cer e
yanı ile yüksek ses çıkaran kor
ne ve glaksonlarm kullanılması 
yasak edilmiştir. 

2 Aydın Belediyesine ka-

Bu kupa maçlarına iştirak ' 
etmek isteyen klüplerin müra
caatları almdektan sora tertip 
edilecek fikstüre göre.,281111937 
pazar günü maçlara başlana
cak ve final müsabakalar 5 bi
rinci kanun pazar, yani bayra
mın ikinci günü yapılacaktır. 

yıtlı bu kabil nakil vasıtaları 

ikinci teşrin 1937 nihayetine 
kadar vaziyetlerini bu karara 
uydurmağe ve yüksek ses çı
karan kornelerini -değiştrmeğe 
mecburdurlar. 

3 - Birinci kanun 1937 ipti
dasından bu yasağın tatbikine 
başlanılacaktır. --·--Romaya bir Çin 

Heyeti geldi 
Roma 15 (Radyo) - Bir Çin 

heyeti Berline gitmek ünere 
tayyare ile Romaya gelmişler
dir. 

İtalyan gazeteleri bu heye
tin faaliyeti hakkında hiçbir 
şey yazmadıkları gibi propa
ganda nazın da bu hususta 
bir ketumiyet göstdmektdeir. 

Heyet bir cemile olmak 
üzere B. Ciyanoyu ziyaret 
edecektir 

Aydın belediye 
Rei.~liğinden 

1 - Belediye elktrik~ santra
lında pazarlıkla Banyo ve hala 
inşa ettirilecektir . 

2 - Keşif bedeli 467 lira 27 
kuruştur. 

3 - İsteklilerin 7010 kuruş 
kat'i teminatlarile 2 1 12 I 937 
Perşmbe günü saat 15 te be
lediye daimi encümenine müra
caatları ilan olunur. 

( 195) 

Böcekli Halil 
İbrahim 

Aydının yegane emlak 
Komisyoncusu 

En ehyen ve en uygun şart
larla em lak sablır. 

Acele zeytinlikler, bağlar 

bahçeler ve evler 
İstasyon caddesinde No: 4 
( 197) (1 - 6) 

narak hem faydalı olmak sp~
run hakiki hedefi olduğunu ye
ni nesle anlatmağa çalışblar. 

Bu sayıp döktüğüm vaziyet-
ler bir taraftan tebabet hıfZıs
sıhhaya, diğer taraftan talim 
ve terbiyeye istinad ettiği için 
iş kulüplerden sonra üniversi
telere sirayet etti ve orada o 
ilim ocağında saç ağartan üs
tadlar milletin fikren tenevvür 
etmesi kadar beden yükselmesi 
mesuliyetininde kendilerine ait 
olduğunu anladılar ve harekete 
geçtiler. 

Selim Sırrı Tercan 

4 Bu yasağa aykırı hare-
ket edenler Belediye tenbih 
ve yasaklarına riayet etmemiş 
sayılarak beş lira peşin para 
ceza sile cezalandırılacaklardır. 

(194 L_ 

ilin 
346 sayılı sarayköy ta
rım kredi koopratfinda·n 

Koopratifimiznin münhal 
müdürlüğü ıçm Sarayköyde 
22 pazartesi günü saat onda 
Ti.irkiye cumhuriyeti ziraat 
bankasında müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

1 Taliplerin türk olması, ve 
laakal orta mektep tahsilini 
bitirmiş ve askerliğini ikmal 
etmiş bulunması, yaşı 35 ten 
fazla olmaması şarttır, Ecnebi 
lisanına aşina veya tahsil de
recesi orta mektep tahsilinden 
fazla olanlar tercih ohınur. 

2 - İmtihan tahriri yapıla
caktır, 
İMTİHAN: 
Muhtasar ticcari hesap ve 

usulü muhasbeden yapılacakhr. 
Koopratifçiliğe aid umumi ma
lumat ile tahriri kabiliyet yok-. 
lanacakhr. 

3 - İmtihanda birinci dere
cede muvaffakiyet kazananlar 
nisan 1938 ibtidasına kadar 
yirmi lira ücretle sitajiyer olarak 
yetiştirilecektir. Bu sitaj dev
resinde ehliyeti sabit olduğu 
takdirde asil olarak müdür
lüğe inha edilecektir. Ve elli 
lira maaş verilecektir. 

3 - Talipler hüviyet cüz
danını , mektep şahadetname
sini bulundukları eski memu
riyet ve hizmetlerinden dolayı 
bonservisi, iki muteber zabn 
veya zabıtanın tezkiyesini havi 
hüsnühal varakası ile birlikte 
191111937 tarihine kadar ko
operatife müracaat etmiş bulun, 
rnaları. (96) 
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~:~ Dr. Nuri Erkan [~~ 
_., Aydan memleket hastanesi Hariciye müt~ha.ssısı ~~~ 
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Aydın vakıf /ar 
ldaretıinden 

Karacasu merkez kasabasm
da çarfı içinde kain Nazilli 

vakıflar idaresine ait bilumum 
dükkan ve mağazaların ve kah
velerin mülkiyeti açık arttırma 

suretile ve değer fiatla satı
lacaktır. ihale bedeli peşindir. 
Artırmaya iştirak edecek olan
tar önden q0 7.5 muvakkat te
minat vereceklerdir. İhaleleri 
131121937 pazartesi saat 9 da 
karacasu kaza merkezinde 
yapılacaktır. Taliplerle fazla 
malumat almak isteyenlerin 
her gün Nazilli vakıflar idare-

ilin 
Aydın Vilayeti 
Defterdarlığında11 

Eski 25 kuruşluk nikelle 1 O 
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 ilin olunur. 

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

sine veyahut o gün Karacasuya 
varacak memura müracaatları. 
(183) 9 16 21 10 
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~ Dr. HASAN T AHSIN SOYLU t 
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6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
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1, Nuri Şemsi Güneren 
~ İntani Hastalıklar Mütehassısı 
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~ Dahili İntani hastalıkları laburatuvar muayenelerile 
~ teşhis ve tedavi eder ı 
~ . . 
~ , Muayenehanesi: 

~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarım kabul eder.a 
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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 gündeli~ 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

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

Fiatı 250 kuruştur. ... 
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S Foto Abbas T oğu 1 
S . Fotoğrafcılık ve levazimatı . 

1 Atölyenıizden her marka taze filim fotoğraf rpa,- .: .. 
kinaları çok şık. kornişler, albümler, rontken filim
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- · 

! mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
W- istiyenlere kolaylık gösterilir. l 140 Aydın hükümet bulvarı v:ıkıflar idaresi altıncia 
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