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Sayııı : 100 Para 

B. M. Meclisinde Kongre münasebetile 

Devlet Şurası kanun layıhası konuşuldu· 
A k 19 _ BOyük Millet • len maddeleri müıtesna olmak 1 

Büyüklerimiz çekilen 
tazim telgraflarına 

gelen cevaplar 

Mec~.t~uglln Refet Cantezin llzere diğer maddeleri müzake· : 
batkanlıfı altında toplanmııtır · re Ye kabul edilmiştir. 

~~· 

Ôzdemir · Gündag 
Vali t1e C. H. P. llgön 

kurul başkanı 
Aydın 

Celsenin &fılmaııaı miltea~ıp Askeri ve mülki tekaUt ka-
AtatDrkiln yefatı münasebeble nununua bir maddesini tadil 
lraa mebuıan mecliıinde bilyük eden kanun liyıkasıoın birinci 
61DnUn hatırasını tazizen yapı- müzakeresi yapılmıı!ır. 
l • b kkıadaki tebliğ . 
aa meraaım a k nun Meclis Çarıanba günü top-okunmuı Ye devlet ıürall a 

l.a 'lıa 0 e tevdi edi- !anacaktır. ayı ıınm ene men a - -:SL-·-----

ReiSiCUffihUruffiUZUn T ckirdağda 
a.a. 

Cumhuriyet Halk Partisi il 
kongresi münasebetiyle hak
kımda göıterilen y iksek ve te
miz hislere sevgi ile teşekkür 
eder ve devamlı başarılar 
diler:m 

1 · Soğuklar ve kar teşekkür erf Tekirdağ 19 - Bir haftadan . 

Reisicumhur 
ismet lnönü 

Aydın libaylığına 
Parti Kongresi münasebetile 

Ordu ve hakkımda gCSsterilen 
sevgilere teşekkürlerimi suna· 

Ankara, 19 (A.A) - Riyaseti 
c•mlaur umumi kltipliğinden 
teblii' edilmiıtir : 

Dokuzuncu uluaal ekonomi ve 
artırma haftası milaasebetile 
Reiİicumhur lımet f nanil yurdun 
her tarafınd~ bulunan vatandat· 
lardaa Ye kurullardan yOkaek 
Ye ıamiml hiılere tercemın olan 

bir çok telıraflar almııtır. Bun· 

daa pek mOteba11iı olan ls~et 
ln6DI aevıi Ye teıekkOrlerile 
eyi dileklerini bildirmeğe Ana· 
dolu Ajaaıını memur etmiıtir. 

-·-Hükumet su için -
Yeni tarifeler hazırlıyor 

ADkara 19 - HOkametce ••· 
taa alıaıp balen beledi7elerimiz· 

ce ifletilmekte olan ıu tirket
lviai• tartf.ıeri Nafıa V akile
tiacle tepU olunan buıuıi bir 

komiıyonda tetkik edilmektedir· 
Komisyonun hazırlıyacajı rapor 
Yeklletçe tetkik es(ildikten ı~o
ra yelli tarifeler belediyelere 
bildirilecektir. •· a. 

beri Tekirdağdc1 şiddetli soğuk .. 
I• Iar devam etmektedir. Bu gün 

kar yağmııtır. a. a. 

1 

~ 

B. Daimi encümeni 
Bir otel ile bir fır.nın ka
panmasına karar verdi 

Bel~diye daimi encümeni dün 
6ğleden sonra belediye reisi 
Bay Etem Mendresin reisliği 
altında toplanmış ve havale 
olunan evrakı tetkik ederek 
karara bağlam,ıtır. 

Encümen bu toplantısına sıhhi 
ıartları haiz bulunmadığı dok
tor raporiyle sabit olan istas
yon civarındaki Söke oteli ile 
Cuma mahallesinin Gazi bulva
van ilstilndeki Tevfik Altmlıa
ıın fırınının umumi hifz111ıbha 
kanununun 259 uncu maddesine 
tevfikan ıslahı kabil oluncaya ka· 
dadr kapatılmasına karar ver
mit ve llç aylık ııhbi muayene-

1 
lerini yaptırmıyan bazı esnafı 
muhtelif para cezalariyle ceza
landırmış vizesiz ve numarasız 
kamyon kullanan Koçarlıdan 
Kerim Ağanın da 10 lira hafif 
para cez11iyle cezalandırmıştır. 

rım. 

Geoel Kurmay Başkam 
Mareşal Fevzi Çamak 

Ôzdemir Günday 
ilbay ve C.H.P. Başkanı 

Aydın 
Partimizin bütiln vilayetler· 

de bir günde toplanmıı olan 
kongrelerinin hepsinde parti 
liliğin rejime sarsılmaz bağlılı 
ğına ülkü yollarında şuurlu 
yilrllme azmini Milli Şefimizin 
emrinde, prensiplermizin ta· 
hakkukunu haklı gCSrenini bil· 
diren telgraflar almaktayız. 

Türk milletinin büyük mak
ıat ve hizmet safında bir da
ha toplanması ve kaynaıması 
manzarasını veren bu birlik 
ve beraberliği gösteren ve 
sağlamlıyan arkadaşlara ve si
ze teıekkilr ve tebriklerimi 
sunar bUyilk Türk milletinin bu 
mutlak inan ve ülkü birliğini 
iftiharla kaydederim. 

Dahiliye Vekili 
C H.P Genıl sekreteri 

Dr. R. Saydam 

yeni kimya maddeleri 
fabrikalarımız kuruluyor 

Belediye odun 
satışına başlıyor 
Belediye daimi encümeni diln· 

kil toplantısında halkm ihtiya
cını temin etmek ve ıehirde 
hüküm sürmekte olan odun 
buhranını önlemek üzere hazır
ladığı odunların beher kiloı~nu 
maliyet fiyata olan 80 s~n~ım
den satmağa karar vermııtır. 

•• İzmit kiiıt fabrikasının tevsıı 
montaja başlandı 

• • 
ıçın 

Ankara 19 - Çatal ağzında 
karulacak olan . hamızı kibrit 
Ye ıUper fosfat fabrikaları. için 
tayin edilen aabada tetkıkler 
yapalmaktadar. loıaat proj~leri 
laamrlamnıı ye makineler 11pa· 
riı edilmiıtir. 

lzmit kAtıt fabrikasının te~· 
ıiiae ait İlıfaat bitmiı ve makı· 
nelerin •ontajına baılanmııtı.r · 

IDfa edilmekte olan selloıd 
fabrikuı 6nllm0zdeki Ağuotosta 
iflemete baflıyacaktır. Diğer 
taraftan aldıtımız malômata 
ılre Slmer bankın lzmitte kur· 
makta olduju kaolin fabrika.sının 
da bir iki aya kadar faalıyete 
geçmesi beklenmektedir. İzmitte 

• 

tesisi mukarrer klor fabrikasının 
yakında temeli atılacaktır. Al
manyaya siparif edilmiı olan 
makineler yola çıkarılmııtır. 

Odunlar hayvan pazarındaki 
Belediye hanında satılacak ~e 
bir aile şimdilik azami 300 kı· 
lo odun alabilecektir. 

Salı günü şehir cereyanı kesilecek 
Aydın Belediye Reisliğinden.· 

Elektrik fabrikasında yapılacak tamirat mü
nasebetile şehir cereyanı 20 ilkkanun 1938 Salı 
günü saat 24 den itibaren tamiratın devam et
tiği müddetçe kesilecektir. Sayın halkımızın 
karanlıkta kalmamaları içın şimdididen hazır-

lıklı bulunmaları rica olunur. 

. ~-

Grup birincilikleri bitti 
Ege liki şampiyonu Aydınspor;grubun 
da birincisi oldu. Geriçlerimiz bu ge. 

ceki trenle Ankaraya gidecekler 
Aydın gurub11 müsab~kaları, 

Balikeıir ve çanakkale takım
larının gelmemesi yüzünden Pa
zar gllnü oynayan Aydın - Muğ· 
la maçı ile ıona erdi, 

Bu maçın tafsilatına girme
den evvel ehemmiyetini bir iki 
kelime ile anlatmak iıterim. 

Cumarteıi günü Denizli ıpo
ra karıı 7 • 1 galibiyet ka
zanan Aydın spora bu galibiyet 
oldu1'ça pahalıya mal olmuıtu. 
Zaten esas kadrosundaki tn iyi 
bir elemanından mahrum olan 
takım, bu maçta merkez muha· 
cımı ile sağ açığının da sakat
lanmaları yilzünden oldukça 
aaraılmıı bir vaziyete gelmiıti. 

Ege liki ıampiyonu için grup 
birinciliğini kaybetmek çok fe· 
ci bir akibet olurdu. BllUln 
emeklerin, çalışmaların böyle 
bir ıüitali yilzünden biçe mün
cer olması cidden acınacak bir 
hal olurdu. 
Binaenaleyh neticeye çok yakın· 

dan alikalanan Aydınlılar. ta
k mlarının ıa'baya nasıl bir 
kadro ile çıkacağını düşünmek
te haklı idiler. 

Bilhassa bir kayıt olarak Ege 
çevresioin en genç ve en ener
jik bir takımının karııda bulun· 
muı endifeleri arttırıyordu. 

Hakemin düdükOyle sabaya 
çağrılan takım ıu kadro ile ga
rOndD, 

Fikret - Zihni, Rağıp - Hllı
nO, lsmail, Fethi • Sungur, Kn
çük Ali, Osman, Ulvi, Ali Birkan 

Sungur topallıyordu. Demek 

DAMLA DAMLA 

ki dilnkll ıakatlıtı bala .t.•a• 
ediyor. 
Muğla gençleri bir 2b •Yffl. 

ki kadrolanaı muhafaza edi
1
w. 

lardı. Saat tam 14 de llakeaala 
düdlliü bBtOn aporculan Ye •· 
yircileri biiytlk ve ebedi ıüta 
hatıraıım taıiı içba ı&kate da
Yet etti ve ikinci bir didikle 
oyuna bqlama emrini Yereli. 

Kaleyi Muğlalılar kazandakl.,.1 
için ilk vuruıu Aydınlılar yapb
lar ve daha birinci clakibda 
ıaidan yaptıkları ıtızel bir akıa 
neticesinde Oımanıu ayajile ilk 
ıollerini kazandılar. 

Birinci dakikada bir ıol 1•· 
muine rajmen maneri7ab be
zulmıyan Muila takımı bu akı.. 
ıDzel bir akmla mukabelede 
gecikmedi. 

Fakat bugUn cularam difle. 
rioe takmııçaaına fedaklr W. 
oyun çıkaran Aydan maclafa.., 
bu akıaı çabuk keati. 

Top ıeri bir ıeyrile iki isale 
arasında fidip ıelmefe batlada 
Muilalılar bir yap•rak .buaber
liği temine uirapyorlar, AJda
lıler ıalibiyetlerioi perçiaale7ecek 
ıayıları çıkarmak içia çaJ1117w. 
lar. 

Fakat •i açıiua Mkatıı;., 
orta mubacimia yoklujıa te~ 
ıösteriyor, ıerilerdea laaaarJa .. 
narak ıevk edilen htıcu.lar •· 
mereaiı kalıyor. 

Dakikalar ıeçiyor, A7daa .... 
hacimler m.Dtemadiyen fıraat "-· · 
çırıyorlar. Muğla kaleciai bafka. 

o. ..... s ............. .. 
Niçin? 

iki arkadaı konuıarak Halke- nı daima arda kadar açık 11 ... 
vimiz merdivenlerinden çıkıyor· luaduran milll Ye kl11tilrel mi .. 
lat .. Birisi diğerine soruyor: e11eıelerdir. Biz bu mlleııeaelor-

- Halkevimizin niçin dııarda le matruruz. 

bir ~~P•.sı yok.. . Biriıine ıordujumuz Ye eadaa 
Dıgerı cevap verıyor : .. HalkeYine fidiyorum ! ,, ceya. 
- Halkevlerinin dııarıy.a ka· bını aldığımız zaman içimlade 

pısı olaa bile, kapanmak için de- hisıettiğimiz bu llb'uı ıabl • 
ğil, ancak bir allı için olabilir. yor, benliğimizde yer )'er :,.• 
ÇünkQ Halkevleri halka kapan• bafka bir biııin dalaı••;ı;.. .• 

. -.•Dl aa• mıyan mliesıeaelerdır. layoruz. 

Ne gll_zel aaz. Demokraainin, -Her haDgi bir mııe-.. bir 
halka glSğüs açmanın ve halk yurtdqa kapıaı k b 
için halkla beraber olmanın Her kangi bir 1c:ı apa~~ lllr,. 
b d b k ( h. d'I · rum azuana-un ao aş a 111e ı mıyen dan birini reddedeb·ı· L b 
b·ı 1 ) b' 1 1 b'l' ı ır, 11er aa· ı e o aa ır sempo O o • ı ır ai Lir teıekklll ı L 

. ? • P arannı maaı mı . . . . olan bir unsuru ı&kOp atmak 
Bu, belin ıelışı güzel bır ıo- cihetini iltizam d bili B 

. b L-lk' b e e r. .. .. ruı ve yıne u, uc ı azır ce· karıı Halk 1 . d 
.. . ev erı De o yvt ... vablıgın mabsulO bır cevaptı. red ne d •kn 
1 1 b 'k· k d e onu av up atmalı ıa-Ne o ursa o ıun u ı ı ar a aı yeıioi değil· k • 

k "b" . . b 't t anca onu ı .. t1..ı aya Ostü,prensı ımızın ası e iılib k "d ı il t d • ... 
1 b. 'b· . 1 d aı e er e e •YI etmek 0 sa ır teşrı ını yapmıı ar ı. aayeıi · · tihd f 

H ık l ' b 'k' k d • Dl IS a Ye ODll bet a ev erı, u ı ı ar a •tın zaınan kuceğuı k b l • 
konuıtujıı aibi halka kapıları-

0 
a a u edebilir. 

• . naan 2 hıct ••h•lfct. 

••• 



... --..- . 

Ronı~ 
Milli · 

,ebetile 
~ ~ .•. _ 
~ gtlıa ~orcularımız Muğ

'fl lr 1 lllpıyonile yaptıkları 
.ı.a.t:•rak 938 yılı grup 
\'~ alar. 

Tlrk Ankarada yapılacak 
~.,...i11.1ıea .. birincilik maçla

clt 'llel k üzere bugünler
~ •• L td~cek o1~n sporcu-
e)'i b• 11 llluıabakalardan ·da 
~tice elde ederek dö-· 
Yalın filpbe etmiyoruz. ""4td ı,. fu noktayı hemen 

fcıfliOı ı1• ki, •porda bilhassa 
d&f&t açlarında şans ve tesa-

IDİyetj ~eı; b6:f~k tesir ve ehe!ll· '9 n ir olunamaz. 

bu yır•t;~ ~ençlerimizi.n · bize. 
lanndın &rkıye birincilik maç- ' 

ate · .. 
ne '~. nıın~edecckleri netice 
el~ raa olsun takımımızın ile etti ... ' . ,,,. fi;. ... • ,... 

laİit;J il ,...93~ ~ölge ve grup 
~oıı~u~ Aydın sporculu
~ ç,ok kısa bir ., zamanda 
tiriıİeL ~evkiy.i tebarüz et• , 

;.. 11ted1r. 
r,,,&ı ·· . • 

liL... ~(~b .... •Y~nda takıml;rile bir-
11te fr.,.; d ·~ I" re 1Ji d >~en oldurarak zmi-a ar 'd ı. • , ..... 

•eri.t:::..i fı e.n ~,Ay~~n. sp'?rse-
ia,!· ;.~ ~ ta~ıoun hareket günü 

'4llYonda t ı ·· · .. bo' •• J' op anarak gençlere 1 IJn11ı · · · -teıbc"' , ve ıyi yolculuklar 
latır 11111 etnıek vazifeı:nizi hahr-

.. 1111. • 
A eli.. · · 

ır':lnd:da •porun !.nkişaf;, halk 
nı .. ~ d •por sevgi ve alakası· 
~''tı' 111rl'k• • • · t. • ./'.) ,.~ 1e yarattı ve yaptı. 

ou ala1e . .. - ~ 
le~ a ,ve sevgimizi genç- : 

1~ e her fırsat ve vesile ile 
-t • 1~rıı~k onl~;J te;ci '"ve ni~~e-••:rat.. • . . ,, 'i " .1_: ~nı 1 Yilkfelhnek · bakımın· 
..... ÇOI( ilb' ~ • ,. I 
b-...ı_ m • ,ım olduğunda şüp-
~ •oktur · - • h.' " . 

y11~ ~l ve Par\f başka'n;mız sa-'Gıde i ~ G · J • teli!: _.D\ r . ü~day,' Aydına 
'!!!C~ dk l k • . . ' 91,b r O ara ber ~eyin te-• e~·~ P,•~a . ifini eline .ald!. 

tabliİıtı(el~r}. her yıl yliks:~en 
tedl.ıtı gunden güne iyileşen, , 
y~J:bJr "'~:nk,a. A i!lt!z~mile . yür~
ka-.1.... Wltçc tanzım etti. Ar-

~..,"-11 • ~ . • J • 

Yarattı ~Ydın .• sporculuğµnu 
tiirJtiy~ b?ı~b'Jı . yaptı, . bugün 
•laa bi •rıncilik ma~larında yer, 

Es r t.~kım temin etti ~· 
11 4'iha · ' • • çıfiı,. Ye~, yıllardır üzerinde 

'•iiaea::. bir çok tecrübe} ere., 
Y•ıı lllGlbet netice alınamı-

fllatbaa ve t . . . b farcL B gaze e ışını a-
• Ug" 

YİQ un her gün sabahle-
daö.~Yıo okurları ellerine sun

.... llluz b 
lır u gazeteyi çıkaran-

' l&zetenıiz'ı ii d .. arzet 1_ n g n en gune, 
rııeas:t · · 

in~~ e C?lduğu te~amül ve 

dını ve :darı görd9ğümüz yar-

keııdi aka:a borçluyuz. 

gazete Vaıifeıi olmıyan bir 
imk'lila ç~karıııak müşkilah ve 

rile a11:·11• lbtzinin tecrübele-
r • fi lllııtı • . 
lba ,. · . ,.,, Y.ljlızı, b' . 

matb · ' ,•mmetiyl4! kurulan 
••nıız h .• 

bir ibtiya enı ilin en mühim 
de ·( A d cını karşıladı ve hem 

Y 1'~n dn ~ tenılo etti. .. . zen!i intişarını 

CJlnı~uri . iJ • 

de, fe .. . yetın feyizli idaresin- , 

ler ve~~·~ hdaba bir çpk iyilik
IU , erı amleleriQi ve hızı-
ö "8111anında .. dnv 

zdenıir Gn gor gümüz sayın 
n.c La ndaya bilhassa bu 
\' uay&k ese 

dol~i bitllıı ~ ve himmetinden 
DIİanetd Aydınlılu daima 

ar kal k . 
saygı ve ük •ce ve adını 

1 ranl~ anacağız. 

Gazeteci 

AYDIN 

Ankaralı Aşık Ömerin Ağıdı 
Yok gayri bizlere uyku dönek vay 
Kime bel bağlayak kime dönek vay 
Vay amansı~ ecel alçak felek vay 
• Türklük yüreğini dağlasın ğayrı 

Cihan Cla bizimle ağlasın ğayrı 

Ağla gözüm ağla yaşlar dil olsun 
, Kurumuş dereler baştan sel olsun 

Çiçek kara aç;ın çayır kül olsun 
Türklük yüreğini dağlasın ğayrı 
Cihan' da bizimle ağlasın ğayrı 

En büyü~ en güzel en yiğit kayıp 
Dereler denizler çağlar ağlayıp 
Rabbini de göz yaşı dökmezse ayıp 

Türklük yüreğini dağlasın ğayrı 

Cihan da :bizimle ağlasın ğayrı 

Her gittiği yere o şan verirdi 
Arslan bakışını görse erirdi 
Kaşları yeleden nişan verirdi 

,. Türklük yüreğini dağlasın ğayn 
Cihan da bi~imle ağlasın ğayrı 

Bakışları .şimş~k gibi çakardı 

Yarvn görürdü düne bakardı 
Kürsµye çıktımı arşa çıkardı . 

Türklük yüreğini dağlasın ğayrı 
Cihan da bizimle ağlasın ğayrı 

Her. belayı önler arda atardı 
Dermandı her derde hemen yeterdi 
Babamızdı elimizden tutardı 

Türklük yüreğini dağlasın ğayrı 
Cihan da bizimle ağlasın ğayrı 

Kaybıni yıldızlar bile bileler 
Kırıla kanatlar sola yeleler 
Kurt ~uş 4uyup cenazene geleler 

., ' Türklük yüreğini dağlasın ğayrı 
Cihan da bizimle ağlasın ğayrı 

Millet Atan gitti başın sağ olsun 
Ölüm\i devi.r açsın yeni çağ olsun 
Dağlar birer bi~er ya~ardağ olsun 

, 

. . Türklük yüreğini dağlasın ğayrı 
i• , '• Ci~an da bizimi e ağlasın. ğa yrı 

Gitti her ocağın söndü alevi • 
Yer yüzü dediğin ~ir ö.~ evi 
Cihan türbe olsa almaz o evi 

·Türklük yüreğini dağlıyor şiodi 
Cihan da ' bizimle ağlıyor şindi 

Dönmüp, denizle~ gözyaşı tasına 
· Dünya ortak çıkmış Türkün yasına 

Her e;de~ bir ölü çıkmışcasına 
Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da · bizi~le ağlıyor şindi 

Gökler ağıtlardan titreyor kat kat 
,/ 

. ~Düştü üstümüze gerilen kanat 
:onsuz dünya yarıııi insanlık sakat 

Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi, 

• 
O hep dolu tuttu boş atmadıydı 

Söz verince yaptı aldatmadıydı , 
On beş yıl tek burun kanatma~ıyd' 

· ' Türklük y,üreğini dağlıyor şipdi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Bi~dendi sevinci ~izdendi derdi 
Biz uyuyorduk o bizleri beklerdi 
Uyudu nöbeti bizlere verdi 

Türklük yüreğini dağlayor şin<li 
Cihanda bizimle ağlayor şindi 

Kuru yapraklara benzedik bp güz 
Her göz kan içinde sapsarı her yüz 
Milyonlarız bir babadan öksüzüz 

Türklük yüreğini dağlayor şindi 
€ihanda bizimle ağlayor şindi 

· Gök düşsün toprağa toza belensin 
Mezarına gece yıldız elensin 

. Ş~hitler dogr~lsı.İh nöb~t dolansın 
Türklük yüreğini dağlayor şindi 
Cihanda bizimle ağlayor şindi 

Dünya hem ~abrolur hem onu gömer 
Yıldızlar kandildir semalar kemer 
Sus boğula yazdın sus aşık Ömer 

Türklük yüreğini dağlayor şindi 
Cihanda bizimle ağlayor şindi 

, 

Hava raporu 
Ankara, 19 - Devlet mete· 

oroloji işleri umum müdürlüğün
den tebliğ olunan 19/12/938 
tarihinde Türkiyede hava du· . . 
rumu raporu : 

Sühunet : 
Düne göre hava suhuneti do

ğu Anadoluda 4 derece soğu
muş diğer bölgelerde 3 derece 
ısınmıştır. En düşilk suhunetler 
sıfırın alt oda olmak üzere Er
zurumda 4, Çorumda 7, Vanda 8, 
Edirne ve Karsta 11 derecedir. 

• 
En yüksek suhunetler saat 

14 de yapılan rasatlara göre 
Sıvasta 10, Trabzonda 11, İzmir 
ve -Antalyada 13 Adana da 14, 
Bodrumda 17 derecedir.1 
Yağış Vaziyeti . : 
Cenup Anadolunun şark kıs

mında hava kapa l ı , diğer böl
.gelerde kapalı ve yağışlı geçmiştir 
24 saat zarfında yağan yağmur
lar'ln toprağın metre 'murabbaı-

• na bıraktığı .su miktarı Banaır
ma 32, Yalova 23, Şibinkarahi
sar 23, .· Buca 20 Çamlıca 13, 
Çatalca 10 diğer bölgelerde 
1-12 kilogrcm arasındadır. 

Karla örtülü mıntakaların ~op· 
rak üstünde karın Jıasıl ettiği 
kalınhk Sivasta 33, Yanda 5, 
Erzrumda 4, Kars.ta 3 santimet-
redir. , 

Rüzgar "Vaziyeti : 
Egede cenuptan saniyede ·7 

diğer mıntakala~da şimalde 7 
metre hızla "es~iştir. 

BugüÔ Ankarada haya kapalı 
geçmiş, rüzgar 1 metre .Jıızl'il 
esmiştir. En düşük suh1:1net 2 en 

.,. yükset subuiıet 9 derecedir. , 
Hava tazyıkı 685 milimetre-

dir. ' · 

Bu gün İstanbulda • li~va ka: 
palı ve yağışlı geçmiştir. Rüz
gar 'şimali şarkiden 8 m~trft 
hızla esmiştir. Suhunet 7 dere
cedir. Ha va tazyiki 763 milimet-
redir. •,., 

Komşu memleketlerde, hav.{ 
vaziyeti : . 

·Bugün bava Atina, Şelanik, 
Sofya, Belgradda yağışlı geç
miştir. Afioada suhunet 8 de-
recedir. ' f 

-···-Niçin? 
Baş tarafı birinci s ahifede 

Halkevleri bu islahçı progra
mını katiyen tatbikte emin ol
duğu içindir ki, , kapısı güzele 
ve iyiye açık oldu'ğu gibi kötü
ye ve fenaya da kapanmaz. 

Her hangi bir müesseseye girişle 
Halkevlerine giriş arasında fer
din hislerindeki hareket· başka
dır veya o hareket halkevleriniı;ı 
kapısı önünde başkalaşır, yarar
laşır, yardımcı ve özgeci bir 
mahiyet gösterir . 

Mabede girerken uhrevi his
ve temayÜl~~rle ürp~ren .ferd, 
rejimin yer Y,er yökselttiği (Halk 
evleri) ne girer~en; milli, içti
mai ve yardıpıcı bir ürperme. 
ile işba haline g elir. Ve işte 
Halkevlerinin kökleşmiş olan 
(İçtimai ısla,!ıcılık ) havası tesi
rini burada gösterir. 

Bu hava, mabedin mistik 
ve sep.tik hav~sına karşı tama
man layık, inkilapçı Creel haya
tın icaplarına temamen munta
bık bir esirdir. 

Ruhu sarar dimağı işletir, 
kabe ve benliğe ideal bir sela
bet verir. Madem ki gaye, 
ferde dış cebbesinden değif 

SAYI ı 418 

RA,D~ 
20/12/9l8 SAtl 

ANKARA RA'DVOSU 
12.30 Müzik (opera parçaları) 
13 Saat ayarı ve haberler. 
13.10 Türk müziği ( Türkçe 

şarkılar ) • 
13.40, 14 Müzik (fanfar-Pi) 
18 Türk müziği (inceıaz faslı) 
18.45 Konl'şma ( hukuk ilmi 

yayma kurumu ) 
19 Müıik ( hafif-.ımüzik • Pl) ,, 
19.15 Saat ayarı ve haberler 
19.25 Mtizik ( liderler - Pl ) 
i9.40 Temsil (bir d ı am - oğ-

lumun yemişleri ) 
20 Muzik ( Radyo orkestrası 

şef : Hasan Ferit .Alnar. 1 -
Brandenburğ konsertosu No. 3 
sol majör ( J. S. Bah) 2 -
Sarayden Jcız kaçırma operası • 
uvertü~ ( W. A. Moıart ) 3 r

İfijenya. Aulis den opeı'as~ uveı::- ~ 
tü~ .( Cb. Gluk ) 4 - Siegfri
ed - İdili - ( R. Vağoer ) 

21 Saat ayarı ve para, kam· 
biyo ve toprak mal\sulleri bor· 
sası. 

21. 1 O '.f ürk müziği ( H~lk JDİk 
ziğ ve"' oyun . havaları ve muhte- , 
lif şarkılar ) . - • 

22 Konuşma (Türkiye postası) 
22. lS Milzik ( küçük orkestra) 

1 - An Aile (~arteı{ Ubl) 2 -
Fransız askeri marş ( Sent Sa:· 
ens ) 3 ..:.. No V alzer {Ça"ykovs· 
ki) 4 - .Prelüd ' ( Rahmaninof') 
5 ~ · Marta - uvertür - (FloJoy) 
6 _:, R~veri enterromk ,- enter- . 
mezo - . (Çaykovski). 7 - Esme· t 

raİda - pas des Bohemien No. 2 
(Drigo) 8 - Bersöz - (GrMclia
ninov) .9 - Spaniş Tanze (Mos· 
kovski) . . .. • r 

23.15 Müzik (cazband) 
23.45, 24 Son haberler. 

~ - ~ 

~ 

Yükle satılacak 
Odun ve kömür için ~ . 

satış ' yeri ' 
Köylüler tarafından satılmak · 

üzere yükle şehre getirilen· o· ' 
duo ve kömürler için beledi1e,. 
Nazilli köprüsü başında .,~ oto
mobil garaJının . yanı başındaki 
geniş' arsayı . satış y.eı:i !>lar,ak ., 
tayin etmiştir. Bundan sonra 
satılmak üzere yükle'. şehre ge-, 
tirilen odun ve kömür çarşı ve 
pazarda gezdirilmiyecek ve ak
sine hareket eden satıcılar cez4, 
göreceklerdir . 

-+-

Artırım haftası 
bitti . 

Birinci kanunuD 12 sinde baş· 
lamış olan ulusal ekonomi ve 
artırım haftası dün bitmiştir. 

Hafta bu yıl evvelki gece İkti
Vekili Şakir Kesebirin radyo
daki mühim bir nutkuyla kapan
nmış bulunmaktadır. 

Dün akşamki tren: 
50 dakika retarla geldi .. 

Dün akşamki Afyon - ~mir 
katarı şehrimize 50 dakilCa re. 
tarla gelmiştir. Geçikmenin b~r 
hadiseden mütevellit _ olmadıgı . , 
anlaşılmıştır. 

içinden malik olmaktır, o halde 
ferde ıslahcı terbiyesini duyuran 
ve bunu anlatabilen halkevlerı
mizde dış kapının ne faydası Yat 
değilmi ya ·ı. 

I 

Çitdenı 
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A.YDIN 

oope-
.. 

ya.sası 

C. H. Partisi Aydın İlyönkurulunun 
937 ve 938 yılları çalışma.raporudur 

-6-
0KUL KOOPERt\TİFLERI 

HAKKINDA İZAHNAME 
1 - Bugün okullarımızda iş· 

!emekte olan kooperatiflerin ta
kip ettikleri gayeler arasında 
birlik bulun~adığı ve bazıları· 
nın bu teşekküllerden bekledi
ğimiz terbiyevi gayelere kafi 
derecede önem vermediği gö
rülmüş olduğundan ·bakanlığımız 
okul kooperatifleri için yeni bir 
yasa tertibine lüzum görmüştür. 

2 - Okul koopratifi talebe· 
nin sosyal terbiyesine hizmet 
eden spsyal ve terbiyevi bir te· 
şekküldür, Bazı okul koopera
tiflerinin terbiyevi gayeleri ih
mal ederek daha: ziyade tücca· 
ri gayeler takip ettikleri, bir 
talebeyi fazla israfa alıştıracak 
şeyler satarak, öte taraftan 
şuna buna faizle para vererek 
hisse sahiplerine mühim karlar 
teminini iş , edindikleri ve oku· 
lun sosyal işlerine kafi derece 
de önem vermedikleri görül-
mektedir. · 

Okul kooperatifleriqe tüccari 
bir gaye Yerilmesi bu okullar· 
dan beklenen terbiyevi ve sos
yal gayelere aykırı bir hare· 
kettir. Okul kooperatiflerinin 
yeni yasası bu teşkküllerden 
terbiyevi ve · sosyal gayeleri 
gözöniinde tutarak yapılmıştır. 

3 - Okul kooperatifini ilgi· 
lendiren bütün işlerden okul 
direktörü mesuldür. Bu, onun en 
önemli ödevlerinden biridir.Onun 
için okul direktörü koe>peratifin 
yasaya göre kurulması ve iyi 
işlemesi ile, bizzat ilgilenecektir. 
Kooperatif yasasında tesbit e
dilmiş olan işleri bizzat yapma
ğa vakti müsait olmıyan direk· 
tör, o işleri, ya idare veya öğ
retim unsurlarından birine veya 
bir kaçına ödev olalak verecek 
bununla ber~ber kendisi de, mes 
ul amir sıfatile bu işleri yakın· 
dan kontrol edecektir. 

Gelir Nevi 1~ ~ 936 M. yılı - .,, 937 M. yılı '8 ~ 6 ayhk 
Lira K. Lira K. 

30. xı. 936 tarinden 
devren gelen 
Özel kuruldan 
Uraydan yardım 
Üye yardım paralan 
l\ıferkezden yardım 
Çeşitli gelirler 

Yekun 

1 1 
2 
3 
4 
5 

- - --
6147 28 

o 14469 80 
2095 200 
338 35 52 85 

o o 
514 09 881 87 

9094 12 15604 52 
936 Mali Yılında matbaa için ödünç alınan 
Emanet hesabıoda mevcut olan 

4 .....t "'Kooperatif yasasının o· 
kula teb1iğmı müteakıp okul 
dir.ektörü veya bu işe mem"""ur 

Genel yekun 

edeceği kimseler talebeyi top· Masraf nevi 
hyarak, kooperatifin] yasada __ ..----
tesbit edilmiş olan terbiyevi Aylıklar 
gayelerini, bu teşekküllerin ya- Harcirah 
saya göre nasıl kurulması ve na· Çeşitli masraflar 
sıl . işlemesi lazım geldiğini on· Halkevlerioe yardım 
la~a anlıyacaldarı bir dille an· Parti örgütüne ve 
latacaklardır. başkanlarına yardım 

:S - Okul direktörü gene ya· Yapı ve onarma 
sayı alır almaz başkanlığı altın· Kurak takı;it ve vergisi 
da okul idare ve öğretim un- Borçlar 

1 1 
2 1 
2 2 

3 

4 
5 
6 
7 

surları ile okulda mevcut koo- Yekün - -
peratif idare heyetinden bir ko- l/12/938 gününe devreden 
misyon teşkil ederek mevcut 
kooperatifin nizamnamesine gö· Umumi yekun 

Lira K. Lira K. 
- --

1050 1460 
64 89. 281 53 

7974 15 1260 78 
2300 7950 

498 43 1104 37 
545 53 1081 69 

o 19 20 
o 1692 50 

-
12433 14850 07 

Devrin beyanı : 

938 M. yılı 
6 aylık 
Lira K. --

Tutarı 

Lira K. 

6147 28 
17600 32069 80 

25 2320 
o 391 20 
o o 

84 89 1480 85 
17709 89 42409 13 

3500 
600 

46509 13 

Lira K. Lira K. 

940 3450 
87 32 433 74 

904 17 10139 10 
7300 17550 

1059 47 2662 27 
1755 85 3383 07 
440 26 459 46 

2786 29 4478 79 
15273 36 42556 43 

3952 70 
-

46509 13 
re tasfiyesi için lazım gelen ted-
birleri alacak ve bu tedbirleri 
alırken okurlara bunun sebebini 

Avansta 3407 93 
Bankada 544 77 

anlatacaktır. 

5 - Yeni yasa kooperatifi· 
nin bilhassa terbiyevi ve sos· 
yal gayelerini gözönüode tut
muş ve talebeye yazılmak 
için talebeyi serbest bırakmış· 
tır. Okul idaresi kooperatifin 
gayeleri hakkında talebeyi ge
regi gibi aydınlatarak onların 
kooperatife girmelerini teşvik . 
edecek fakat kooperatife giu : 
mek için kendilerini zorlam " q,ı . ~ 

tan, tehdit etmekten V, 

dırmaktan 
caktır. 

Y ekfın 3952 70 
İlbay ve 

C. H. P. İlyönkurul bafkanı Sayman üye 
Özdemir Günday Halim Aysın 

Üye 
Etem Madres 

Üye Üye Üye 
Nafiz Karabudak Neşet Akkkor 

Üye Üye 
1 

Raif Aydoğdu 
Üye 

Şevket Levent Raif Günaydın Ruhiye Tellioğln 
( İstanbulda) 

Üqe verim.:e tahsilatı 
içinde üye verimce 

vilayet itibarile zik
terakki görülme-

mesul vazife alan 
·n bu işe vere-

cekleri önemin ve sarf edecek
leri gayretin çok müsmir neti· 
celer vereceği, bütçelerinde mu
hammen üye verimce miktarın-
dan fazla tahsilat yapan kamun 
ve ocak yönkurullarımızın elde 

Grup bi.rincilikleri 
Başlarah 1 lci•ayfada 

sayı yememek _ için fedakirane 
çalışıyor. 

Haftayımin sonlarına doğru 
Muğla takınn tazyikini arttır -
mağa ve yavaş yeva·ş Aydın 
kalesi için tehlikeli olmağa baş· 
ladı. 

Artık Fıkrete de iş düşüyor. 
Onada maharetini göstermek 
fırsatları çıkıyor. Bir kaç güzel 
çıkış, bir kaç güzel plonjunla 
muhakkak bir .iki sayıyı korlar
dı. 

Seyircilerde heyecan son rad
desinde. Kalpler, sık ılmış, çene
ler sıkrşınış bir halde. Herkes 
nefes almaktan bile korkuyor. 
. K~lay değil. Bir tek sayı ne
tıceyı değiştirebilir. Çok nazik 
anlar. 

Nihayet hakemin düdüğü haf· 
ta yım·n sonunu bildirdi de her 
kes derin bir nefes aldı. 

İkinci devreye Aydın takımr 
s~ri bi~ akınla başladı ve beşin~ 
~ı dakı~~da. küçük Alinin aya
g~yla. ıkıncı golünü kazandı. 
Şımdı ,,A.ydın neticeden daha 
emin olarak ve bittabi akınları 
da müessir oluyor. Nitekim bir 
az sonra hakem Aydınlılar le
hine bir ceza vuruşu verdi. 
Zihni 25 metreden çok güzel 
ve sıkı bir vuruşla üçüncü sayıyı 
da yaptı. 

Yirmi beşinci dakikadan son
ra bir aralık hakimiyet tekrar 
Muğlalılara geçti. Ve Aydın ka· 
lesi sıkı bir çenber altına alındı. 
Müdhiş bir şüt yağmuru Fik· 

reti hırpalıyor. O sırada parma- 1 

ğı da sakatlandı. Fakat bütün 
enerjisini ve fedakarlığını da ı 
gösterdi. Çıkık parmağının v~r
diği istiraba tahammül etli. ye- J 
rini terkeimed.i ve muhakkak 
surette takımını bir mağlubiyet- ı 
ten kurtardı. 

Muğlahlarln bu tazyikı seme- 1 

ettikleri çok verimli neticelerle 
tahakkuk etmektedir. 

Ônilmüzdeki çalışma yılların
da, ocaklardan itibaren ilyönku
rula kadar parti kademelcrimi
zin bu mevzuda, tüzük hüküm
lerini yeriae getirmek hususun
da hassasiyet ve alaka göster
melerini ve parti işlerinde, he
sap talimatnamesinin ikinci mad
desini daima göz önünde bu
lundurmalarını kayda şayan gö
rürüz. 

939 Mali gılı bütçesi: 
Yüks~k tetkik ve kabulünüze 

arzolunan 939 yılı ilyön kurul 
bütçemiz 28,700 liradır. İçinde 
bulunduğumuz yıla nazaran gö. 
rülen eksiklik bu yıl inşaat tah
sisatı bulunmamasından ileri gel· 
mektedir. Şu noktayı da kay
dedelimki önümüzdeki yıl yeni· 
den açılacak halkevleri dikka
te alınarak hususi muhasebenin 
yardımı 19 bin liradan 25 bin 1 

liraya çıkarı lmıştır. 

Parti emlakinin umumi du
rumu: 

Park karşısındaki yarım bina
nın yanındaki han ve dükkan
ları alarak arsasını bu binaya 
ekledik ve binanın parti ve 1 

gençlik kurağı olarak tadil ve 
inşası için plan ve projesini An
karada partimiz müşavir mimar· 
na yaptırdık. 14000 lira keşif 

bedeli olan bu inşaat bazı ta-

l 
resini verdi. Ceza sahası i 
Aydın müdafaasının yaptı 
hatayı hakem penaltı ile ce 
landırdı. . 

.Penaltıyı Muğla takıııunın eo 
güzel oyuncusu Sezai çekti. Fl 
ret topu tuttu fak f ~_,ıııı-ıı 

v •••• d a !'ar· 

bmagı yuzun en zabtedemedi ve 
u suretlede Mug-lal 1 "Ik . . ı ar ı ve 

son gollerını yapmış oldular. 
Top saotre geldi A d l l 

bu sayıyı cevapsız b:raky mkı .ar 
d
. _ ma ıs-

teme ıler. Sagdan ve sonra or· 
tadan seri bir akınla M -1 k 
ı .. _ .. _ ug a a. 
esının onune indiler K" _k 

Al. k 1 d - . . uçu 
ı ya a a ıgı bır fırsat k 
d kt

. _ . ı açır-

ma ı ve çe ıgı şutla to d"" 
d.. - d f l pu or uncu e a o arak Muğl k I 
sinin ağlarına taktı. a a e-

bu sayıdan sonra oyun iki taraf 
ar asında muvazeneli bir şek'ld 
ve mütekabil fakat semer 1.. ~ 
akınlarla on dakika devam estıt~ı 
d

. e ır· 
ı. Ve 4-1 Aydının galebes· 1 bitti. ıy 6 

Aydın · takımının hu sakat 
kadrosu ile l\ıfuğla gibi bir gü 
evvel Manisa gibi oldukça tek~ 
nik ve kuvvetli bir takıma kar
şı 6 gollük bir galibiyet kazan· 
mış olan bir- takıma karşı aldı
ğı netice çok parlak bir 'Ümit 
vericidir. 

Gençlerimiz bu geceki trenle 
ve federasyonun tayin ettiği 
grup kom.serinin riyasetinde 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Ankarada sol açık Turgudu 
da saflar arasına alacak olan, 
takımımızın cumartesi ve pazar 
günü yapacağı maçlarda eğer 

çok kötü bir talisizliğe uğra
mazsa iyi bir netice ve derece 
ala<:ağı_ mu'ıakkakt;r. 

Gençlerimize uğurlar olsun 
derken iyi başarılarda dileyoruz 
kendilerinden iyi haberler bek
lediğimizi tekrara lüzum · varmı 
bilmem? Bütün Aydın, cumarte
si ve pazar günlerini büyük bir 
heyecan ile geçirecektir. 

dilatla 15000 bin liraya çıka. 
caktır. Genel sekreterliğimizce 
tasdik olunan plan ve projeler 
dairesinde bu binanın inşaatı 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Halen parti Halkevi kurağı 
ve Parti matbaası olarak kul• 
landığımıı bu binanın müstak
belde alacağı şekli temin için 
iki mağaza ve bir arsa dah . a 
ekledik. Bu binaya alakalı 3 
gayri menkulün daha satın ahn
ması kararındayız. 

Orta mahallede maarifin ica
rında buluau mahfe} binasının 
yanında evkafa ait bir arsa .1 eşhas malı bir kahvehane s tı e 
1 d B. b" . 'k a ın a ın ı. ınaya ıbşı üç ar 

sanın 
daha satın alınması için b' 
1 

.
1 

sa ıp-
erı e anlaşmış bulunuyor uz. 
Meşrutiyet nıahallesind k' k 
k 1 b. e ı a-

ra o ınasını satın al k Z 
f k a~ ~ 
er amunu ve bu kanı b 

h ocaklara tahsis ett' kunaB a~-
650 r ı . u bı-

n.a~a lıra sarfederek taıni 
rını tamam attık 200 1. k -. 
bedelli bahçe ih~ta du ıral eşif 
d . var arı ve 
emır parnıakhklarıoı da m .. t 

ahhide verdik. u e-

. Cuma, ocağı için yıllığı 40 
lıraya bır kurag- icar ett'k p 
. kl ı . ar-

tı oca arının çalışmalar • 1• 1 
ının ve-

rım ı oması için kura- 'ht" 
1 b 

g ı ıyaç-
arı u ocağımızın k b' ısa ır za-

manda elde ettig" i net· 1 1 b
. ıce ere 

sa ıt olmuştur. 
- Devamı yann _ 

-J .. _ 

~elediye " 
-..ıil edilmiştir 

, -


