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B. Millet Meclisinde 
Müzakere edilen kanun layihalan 

--------
Ankara, 6 - Büyük Millet bir madde eklenmesine dair 

Meclisi bugünkü toplant.sında kanun la}'ihasile Yugoslavya 
askeri ve mülki tekaüt ka· hükumetinden alınan tazmina· 
nunu.da bazı maddelerin tef- tın Kızlaya verilmesine dair o-
sirine aid kanun layihasını lan kanun layibasımn birinci 
müzakere •e kabul etmiştir. müzakeresi yapılmıştır. 

Y'me bu günkn toplanb- Mecas çarşanba günü top· 
da askeri memurlar kanununa (anacaktır, 

Fransaya taarruz eden tayyareler -
Frama hükumeti ispanya ile hava 

münahalatını kesti 

Paris 6 ( Radyo ] - Dün 
İspanya istikametinden gelen 
dokm mecbul tayyare hudu-
du geçerek Fransa toprakla
rına bomba atmışlardır. 

Bu hareket siyasi mabafilde 
bir çok münakaşalara yol aç
mıştır. 

Bo tayyareler biç bir işaret 
taşımıyorlardı. iki saat kadar 
Fransız arazisi üzerinde uç-
malanndan yollarını şaşırmış 
bir filo o(madıklan anlaşıl· 

maktadir. 

Başvekilimiz 
Çangınya gitti 

Ankara, S [ A. A. ] - Bat· 
vekil Bay Celil Bayar ile Da· 
biliye vekili ve C. H. Partisi 
genel sekreteri 8. Şükrü Ka· 
ya Pazar tatilini geçirmek 
üzere bu: abah Çilngırıya 

gitmiflerdir. -···-İzmir 
Köy,eğitmen okulunda 

İzmir 6 - Kızılçulludaki 
Köy eğitmen okulunda köylil 
ba~amı; civar köylerden ge· 
len bir çok köylünün iştira· 
itile ~ büyük bir törenle ya
pılmışbr. 

Vili Fazlı Güleç bir söylev 
ve ;d;. rm~~· 

Davetlilere bir kır ziyafeti 
verilmiştir. 

n= LJH._ •L • 
?auıeoı RÖfe•ı: 

Bugün: 
Saat 18 de Dil, tarih 

ve edebiyat komitesinin 
haftalik toplanbsı vardır. 

Paris 6 - Pirene civarında 
milliyeti meçhul dokuz tayya-

. renin Fransız topraklarını 

bombardıman etmeleri hadise· 
si üzerine Başvekil B. Dala-

dier milli mildafa nazırına ver
diği bir emirle İspanya ile 
Fransa arasındaki tayyare 
milnakalabnı yasak etmiştir. 

Bundan böyle Pirene mın· 

takasında milliyeti ne olursa 
olsun görülecek tayyarelere 
Fransız tayyareleri tarafından 
taarruz edilecktir. 

Bir pilanörcümilz 
geni bir hava reko
ru yaptı 

Ankara 6 - Türk kutu 
6ğretmenlerinden Cemal pla-
nör ile havada 12 saat 23 
dakika kalarak milli bir re· 
kor kırmııtlr. 

Planörcümllz bu· yeni reko

rile uzun mftddet havada kal· 
ma diioya ikincisi olmuştur. 

Birincilik on ilç saat elli 

dokuz dakika ile Alman ha· 
vacılarındadır. 

Çinliler 
Hankovu tahliye 

ediyorlar 
Şangbay 6 [Radyo] - Ja· 

pon kuvvetleri Çinlilerin mü
dafaa hatlarım kırarak mü
him bir sevkelceyş noktası olan 
Kay .. Senk şehrini işgal et
miştir. 

Hankovda sivil halk şehri 
terketmeğe başlamışlardır. 

Atatürk kupası 
Güreş müsabakaları 
Ankara 6 [ A. A.J - Ya 

pılan türkiye serbest güreş 
müsabakaları neticesinde An· 
kara birinciliği İntanbol ikin· 
ciliği; Konya üçüncülüğü al
mıştır. 

Ankara 6 [Hususi] - Ata• 
türk Kupası Türkiye serbest 
güret müsabekalannın final 
lerioe cumartesi günü şehir 

stadyomunda başlandı. 
Bu müsabekalarda Ege gru

bundan 56 kiloda Şefik 61 
kiloda Aydınlı Zülfikar dör
düncü 66 kiloda Feri dun bi
rinci olmuşlardır. 
. Zülfikar dört güreş yap· 
mıştır. 

ilk müsabakayı Konya böl
gesinin 61 kilo birincisi ile 
yapmış ve buna tuşla yenil
miştir. Ondan sora Edirne ve 
Samsun gurublarının biri.ocile
rile güreşmiş ve ikisni de 
tuşla yenmiştir. 

61 Kilo birinciliği ıçın 

final müsabakasını l.stanbul 
gurubu birincisi Kemal ile 
yapmış ve bunda rakibini 
Saltoya alarak köprüye gittiği 
halde hakem bunu tuş sayma
sı suretile mağlup çıkmışbr. 
~ 

Japonlar nihayete 
Kadar harp 
Edeceklermiş 

Tokyo 6 - Yeni hariciye 
nazın Doma ajansı muhabiri-
ne Beyanatta bulunarak; ec
nebi devletleri Çine yardım 
etmemeğe davet etmiı ve ja
ponyanın nihayete kadar harbe 
devam etineğe karar vermit 
olduğunu söylemiştir. 

Lehistanın Roma 
1 Sefiri itimadname
( sini verdi 

Roma 6 - Bu sabah Kiri· 
nali sarayanda Lehistanın Ro· 
ma sefiri krala itimadnamesini 
vermiştir. . -···-Habeşisian Valisi 
Romaga dönüyor 

Adisababa 5 [ Radyo J -
Habeşistan umum val~si Duk 
Davista ltalyaya hareket 
etmiştir. 

Vi!_~y.tt• 

Vilayet Daimi encümeni 
Vilayet Daimi Encümeni 

dilo öğleden sonra Vali Bay 
Ôzdemir Gündayın başkanlı
ğında mutat toplanbsım yap
mıfbr. 

····-Halkevinde : 
~ ~ 

Halkevi idare 
heyetinde 

Halkevi idare lieyeti dün 
öğleden sora Avuk:at Neıet 
Akkorun başkanlığında top
lanmıştır. Heyet bu toplab
snıda Halkevinio yeni yıl büd
çesi üzerinde ve 16 haziranda 
yapalacak olan Malkaç ilk 
kurşun Yıl dönümü merasimi 
proğramı etrafında konuşma
lar yapmıştır. -·-Bölge heyeti toplandı 

Spor bölgesi heyeti dün 
Başkan İlbay Ôzdemir 
Güodayın başkanlığında top
lanmış ve spor sahası inşaab 
etrafında konuşmuştur. 

Toplantıdan sonra lıbay re
fakatinde heyet azası olduğu 
halde s por sahasına giderek 
yaplan işleri tetkik etmif ve 
bazı direktifler vermiştir. 

Belediye daimi 
encümeni toplandı 

Belediye daimi encümeni 
diin reis Nafiz Karabuiiajin 
başkanlığında mutad içtiiDaın~ ; 
yapmıfbr. 

Kızılay ve Hava 
Kurumunun 
Tsnezzüh treni 

Haber aldığımıza göre Kıp 

zılay ve Hava kurumlanmız 
Aydından Denizliye olmak 
üzere müşterek bir tenezzüll 
tertip etmişlerdir. Her iki vi· 
liyetio içtimai temaSlannı te
nıioe vesile olan bu hareket 
Halk arasmda meşkur bir ali
ka uyandır mağa başlamııtır. 
Her iki kurum tenezzü treni 
için bilet satışına başlamıştır. 

- <>-

Leh gazeteleri 
Şikayete başladılar 
Varşova 5 [ A. A.] - Gaze

teler; Almanyaeaki Leh akal
liyetioe karşı iyi muamele ya
pılmadığından şikayete başla
mışlardır. 
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il ifinJen rl>portojlar: 

-- Bozdoğanda --

Kögeüliik hareketleri: 
Köycülük hareketleri Boz

doğandada hummalı bir faa
liyetle yürütülüyor. Durumun 
çok ümid verici olduğunu sa
lahiyetli arkadaşların temina
bndan sevinçle öğrendik. 

Bunu rakamla ifade edelim. 
Yenipazar kamunu hariç Boz
doğan İlçesine bağlı köylerin 
938 yıh büdçelerinin yekünu 
41092 lira 75 kuruştur. Bunun 
28260 lira 75 kuruşu para, 
11211 lirası imece ve 1620 
lirası da mahsulden temin olu
nacaktır. 

Bu para köylerin türlü ih
tiyaçlarına şu suretle taksim 
olunmuştur. 

15025 lira idare, 6256 lira 
ziraat, 3432 lira kültür, 3557 
sağlık, 8982 l:ra bayındırlk 

ve 3837 lira 75 kuruş ta türlü 
işlere ayrılmıştır. 

Ziraat işlari: 
Yazlık ekiş geçen yıldan çok 
fazla .. Bir taraftan da devam 
ediyor. Başlayan hububat ha
sadı çak iyi gidiyor. mahsüs 
bir bereket var. Zeytinin tu
tumu ümidin fevkinde .. Eğer 
tabiatm bir ouyununa uğra

mazsa yakın yıllarda görme
diğimiz bir bolluk vadediyor. 
İncirin doğuşu da bunu müj
deliyor. Bozdoğan İncirinden 
bahsederken, Bozdoğan incircil 
rini sevindiren bir nokya temas 
etmek isterim. 

Bozdoğan incirleri, gerek 
renk, gerek tane itibarile ova 
incirlerinden daha iyi yetişti
ği halde .şimdiye kadar doğ
rudan doğruya satış pazarına 

gönderilemediğinden mütevas
sıt pazarlarda karıştmlmakta 
Ye kıymeti düşürülmel<te idi.. 

Kurulan satış kooperatifi bu · 
mahzuru ortadan kaldırıyor. 

Bu yıldan itibaren Bozdoğan 
inciri, lzmir pazarında kendi 
adı ve kalitasile mevkiini ala
cak. 

Kooperatifçilik: 
bçede; biri merkezde üçll 

H•ydara, İnebolu, Yenipazar
da olmak üzere dört kredi 
kooperatifi vardır. 

Bunlarda yazılı ortak sayısı 
633, taahhüt edilen sermaye 
16620 lira tahsil olunan 10860 
liradır. 

Ziraat bankasmın da yardı
m.ile dört kooperatif ortakla
nna bu yıl 45 bin lira dağtıl
aııf.. ihtiyaç görüldükçe da
;ıtmaya devam olunacak. 

Yukarda da yazdım, Bozdo
ğan bu yıl satış kooperatifine 
de kavuşuyor. Mukavelesi ya
pılmış, iktisat vekaletinin tas
dikine arzolunmuş, faaliyete 

O. Becerik 

geçmesile beraber, modern 
deposunun inşasma da başla
nacak. 

Bozdoğanda parti çalışma

larmda mahsüs bir ikrleme 
var. Gençlik kurumu imanlı 

gençler elinde önümüzdeki 
şubat ayında açılacak h!ilkevi
nin temeli kuruluyor. 

Parti temsil salonuna yeni 
sandalyeler alarak ilçenin sdh 
ne ihtiyacını temin etmiş. 
mevcudu özlü eserlerle git
tikçe çoğalan bir kitapsaray 
şimdiden umumun ihtiyacına 
arzoluumuş. 

Partinioin bu çalışmalarını 
maddi yardımlarile arkahyan 
belediyenin, ilçenin en mühim 
ihtiyacı olan spor sahası dava
sını da ele alarak başaraca
ğını umarız. 

Belediye işleri de cidden 
takdire değer bir intizamla 
yürüyor. 

Bozdoğanı bir yıldanberi 
görmemiştim, gördüklerim, um· 
duğum ve duyduğumdan çok 
fazla olduğunu belirtti. 

• 
Jngiltere Japonyayı 
protesto etti 

Tokyo 5 ( A. A. ) - ln
gilt~re sefiri Japon hükômeti 
nezdinde Kantonun bombard
manını protesto etmiştir. 

Mahsur Japon kuv
vetleri ümitsiz bir 
hcı lde 

Hankov 5 [ A. A. J -
Len · fug ta mahsur bulun
makta olan Japon kuvvetleri 
kendilerini saran çiıı lilerden 
kurtulmak ıçın ümitsizçe 
taarruzlarda bulunsıaaktadır
lar. 

Bunlara yardım için gönde
rilen Japon kuvvetleri yolda 
imha edilmişlerdir. 

~-

Hapisane kurs 
imtihanları 

Halkevimiı tarafından ba
pısanede açılan beşinci oku
ma kurs dersleri bitirilmit 
evvelki gün ilk okul ispekter 
leri Necip gözen, Isameddin 
Özen kurslar ko~itesi dele
gesi Avni Deniz ve öğretmen 
Saip tarafından imtihanları 
yapılmıştır. 

İmtihan neticesinde A sı
nıfından 48 D. ımıfmdanda 
23 kişi muvaffak olmuşlardır. 
Kazanan mahkümlarm belge
leri önümüzdeki Pazar gunü 
dağıdılacaktır. 

Tirelilerin 
tenezzühü 

Pazar günü saat onpa Ti
reliler tarafından tertip edil
miş bir tenezzüh tireni şeh
rimize gelmiştir. 

Misafirlerden bir heyet ön
lerinde bandoları olduğu hal
de hükumete giderek Gazi 
büstüne merasimle çelenk 
kaymuşlardır. 

Tireliler bir müddet Aydı
nı gezdikten sonra trenle se
yahatlerine devam ederek bas
ma fabrika<Jım gezmek için 
Nazilliye gitmişlerdir. 

Bununla birincisi Ödemiş, 
ikincisi Bayındırlılar tarafın
dan olmak üzere şehrimize ve 
Nazilliye üç tenezzüh treni 
gelmiştir. 

Gelecek hafta Nazilli kızıla
yınm tertip ettiği tenezzüh 
trenile Ödemişe ve Tireye 
gidilerek bu ziyaretler iade 
edilmiş olacaktır. 

Halayda siihünet 
Var 

Antakya 5 [A. A ] - Ürfi 
idarenin ilanından beri g çen 
iki gün sükün içinde g~nıi~tir. 

Vazifesine nihayet verilen 
delege Garo Hataydan ayrıl
nıışhr. 

Fransızlar 
' 

Bizimle dostluklarını 
takviye lüzumuna 

inanıyorlar 

Paris 5 [A.A J - Matbuat; 
Hatay işi üzerinde Türkiye ile 
Fransa arasında geçen müza
kerelerin meinnuniye·t verici 
neticelerini kaydetmekte ve 
iki taraf arasındaki münase
batın her zanıankindtn daha 
fazla takviyesi lüzumuna i~
ret eylemektedir. 

Varşovadaki müsa
bakalar Bitti 

• 

Varşova 5 [A. A.] - Bura
da yapılan Beynelmild binici
lik müsabekalarımn umumi 
tasnifi neticesinde Polonyah~ 
lar birinciliğ, Almanlar ikinci
liği ve Türkler üçüncülğü ka
zanmışlardır. 

ltalgada bir giJnde 
yapılan tlJrenler 

Roma 6 [ Radyo J - l>o~ 
bir günde ltalyada üç me~ 
sim yapılmıttır. Bunlardan bi
rincisi İtalyanın teıkilib esa
sıye bayramı, ikincisi Karab~ 
ner teşkilatının yüz "yirmi 

dördüncü tesisi yıldanümli 
bayramı ve ücüucüsü de kır-

mızı ve kara gamleklilerin 

Kaprer adasında Garibaldinin 

mezannı ziyaretleridir. 

Üçüncü mesai 
ko11gresi 
Varşova 6 [Radyo) - Leh 

hükumeti 6 baziranda~.3 tem

muza kadar devam edecek 

ve romada toplanacak ·olan 

üçiincü mesai kngresine otu:ı 

kişilik bir heyetle ittirik 
edecektir. 

Lik maçları · 
Karapınar ve Söke 

hükmen galip 

Pazar günü karşılaşacak 

olan Mendres spor ve Kara
pınar takımları ile Sümerspo

ra Sökespor takımları arasın

daki maçlar Mendres ve Sü
m~sporun gelmemelerinden ya 

pılmamış ve karapınarla Söke 

seremoni yapmak suretile bük 
men galip sayılmışlardır. 

Felaketzedeler 
İçin yapılan yardımlar . 
Aydın kızı"tag kuram,;ndan: ~ -
Lira K. 

2o12 83 Dünkü yekün 
54 60 Germencik nahiyesi 

ve Hıdırbeyli köyfi 

266 7 43 Y ekün 

Aydın 
Def terdarltğından 

Deferterdarhkta 40 lira üc

retli bir daktiloluk miiabaldir. 

Bu ayın 9 zunda sabah saat 

10 da imtihan yapı'acakbr. 

Ta tiplerin orta tahsilini yap
mış olmaları, süratlı, doğru 

yazabilmeleri şartbr. 

(566) ispanya sularında 
Bir İng . lil gemisi '---------~· 

Bombalandı r-····· Abone teraiti -, 
: Y ılhtı her yer için 6 Ura. i 

Alikante 5 [A.A.] - Fran- i Alta aylıtı 3 liradır. i 
ko kuvvetlerine mensup tay- i idare yeri: Aydında C. H. i 
yareler: limanı ve burada hu- : P. Baaımevi. : 
lunan bir İngiliz gemisin bom- i ırazeteye alt yazılar için i 
balamışlardır. i yazı i,leri müdürlütüne, ilin- j 

: lar için idare müdürlGjüne r 
Bir İngiliz mühendisi ile bir · d·ı rdt : 

çok taife ölmüştür. L~!':~~~~~~.: ... ~· .............. ! 
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ilkokulların sergi!eri münasebetile 

Gazipaşa ilkokulunda ---
Vakit öğle.. Güneşin iztı

replı ışığı albndan biran evel 
kurtulmak için biraz kuvetli 
yürüyorum. 

Şehrin başka diyarlara uza· · 
yıp giden yolu üstünde ağaç
ların arasında yrı saklı yan 
açık halile ( Gazipaşa İlk 
okulu ) nu uzaktan selamla
mağa başlıyorum. 

Mazisinin bir devrini (ikmal 
Orta mektebi ) olarak yaşa
yan ve fakat bununla öğün· 

miyen bu okul, şimdi kemal 
ve ilerilik gösteren Orta oku
lumuzla cumhuriyet alanı ve 
abidesi gibi şerefli bir sıfat · 
taşıyan koca bir saha üstün
den biribirine el ve baş ve
ripte buşiia dalmış gibi bir 
sükun ve sükut alçminde .. 

Yeşil dallara bezenmiş kü
çük kapısmdao girince, mek
tebin esasla bir tamirat ve 
ıslahat projesile meşgul oldu
ğunu ihsas eden el~nmiş kum 
ve çakıl yığınlarile karşıla
şırsınız d~ha ileride yine bu 
ve buna benzer inşaat alatı 
bu intıbaların bir müeyyedesi 
olur. 

* Yarı gölgeli bahçenin ve 
yeni yapıldığı anlaşılan sağ

daki havuzun başınd(), imti
han saatlerini beklediklt:ri 
anlaşılan küçüklerle karşıla
şıyorum. 

Yabancıya gösterilmesi la
zım gelen en orijinal bir ne
zaket nümunesi halinde doğ
ruluyor ~e koşuyorlar. 

Soruyorum! 
- BaŞ öğretmen ? 
Temiz bir uslupla : 

~ .. .. JI) • • • 

- Yemek yiyorlar ağabey. 
CevaLını alıyorum. 
Ve arkamdan yetişerek bir 

eda göstetiyor: 
- Buradalar 1 
içeriden ~ gelen ta bak ve ça· 

tal sesleri bana öğretmenle

rin hararetli bir yemek masa
• etrafında buluştukları his
aini veriyor kapıya vuru
Jorum: 

1 

- Tak tak.. 
içeriden cevdp beklemeden · 

girmiş bulunuyorum l 
Temiz bir masada samimi 

lı.ir külür gurubu, temiz bir 
~evzu etrafında yiyor ve gö
rilşüyorlar. 

-tr 
Baş öğretmen Tuğrul Aka, 

senelerdir idaresile baş başa 
kaldığı ( Gazipasa ilk okulu)
•u bu yıl geçen yıllara naza
ran daha çok tedvir ve ted
'fİn edebilmiş olmasile öğüne
•ilir. Mtktepte bundan beş 
&lb yıl önceki kısmen dunuk 

Enver Demiray 

ve sönük görünüş ye: rine, her 
köşesi alınan tedbirlerle ter 
temiz ve yep yeni bir görü
nüş vardır. 

Şehrin en çok talebesini 
kucağında bulunduran bu o
kulun bugün 413 talebe mev
cudu ve 8 öğretmeni bulun
maktadır. 

Tuğrul Aka bir taraftan 
talebe ve muallim adedinden 
bahsediyor. Diğer taraftan 
talebenin 938 yllı çalışma ser
gisine doğru gidiyoruz. 

Tuğrul Aka anlahyor: 
- Sergilerimize bu senede 

halk arasmda ragbet görmek
le sevinç duyuyoruz. 

Girdiğimiz sergi odası ya
vaş yavaş gelmeğe başlıyan 

misafirlerle Tuğrul Akanın 
dediğini ispat etmiş yüzünde 
neşe izleri belirmişti. Baş öğ· 

retmen götermeğe başlamıştı. 
- Bu köş ~ mektebimiz bi

rinci sınıf t .. l~besine aittir. 
Onlar böyle kendileri gibi kü
ç 11k şeyler yaparlar. 

Bu taraf ikinci, üçüncü, 
dördüncu ve beşinci sınıfların .. 

Sınıflar yük~eldil<çe, eser
ler de o derece, incelik, zera
fet. görgü ve tecrübenin mah
lü halinde mütebariz ve müte-

1mayiz şekiller" almıştı. Küçük
lerin es rl<!rinde, muhitte ken-
dilerini alakadar edE"n ve 
görüptc dimağlarında intiba

ları şiddetli olan eşyadan nü
muneler vardı burada bilhassa 

kedi, köpek at koyun .. ki ço
cukta muhitle alaka enterele
rini açık saçık ifade ediyordu. 

2 ioci ve üçüncü sıdıf bun· 
lardan biraz daha mütenevvi 
daha meşur daha ciddi eser· 
ler veren sınıflar halinde ve 

talebenin - kendi kenndisini 
idrak devrelerini ifade eden 
eşyayı takdim ediyordu. 

Dördüncü ve beşinci sınıf

lara gc lince: 

Artık burada talebe kabili
yetinin layık olduğu şekilde 

ve bad derecede işlenmiş nü

münelerini, ob jektivize edil
miş halile görmek mümkün 
oluyor. 

Ben burada bilhasa kız ta
lebennı erkeklerden daha çok· 
muvaffak olduklarım kaydet
meden keçmiyecejtim. 

(Cumhuriyet okulu) sergi
sindeki intibalarımda kız ta
ıebe için bana daha çok müs· 
bet bir fikir verdi. Bu itibar
la " kadın dedim, normal 
seyrını normal kabiliyetini 
zahmetsiz ve muvaffak bir 
şekilde çabucak bulabiliyor ,, 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Cinsi Mikdarı Kıymti Teminab 

azamt asgart 
r Kilo Kilo Kuruş Lira K. 

Yulaf 16500,5 13500,5 5 61 90 
Ot 27998 23913 3 ~3 : 

Aydın, Nazilli ve Söke aygır depoları için alınacak yukarda 
yazılı Yulaf ve Ota teklif edilen bedeller haddi layık görül
mediğinden 16161938 perşenbe günü saat 15 de ihale edilmek 
üzerk 10 gün uzatılmıştır. Taliplerin Vilayet Daimi Eocüme- · 
nine müracaatları. (565) 

===-....;;==.:.....:...· ~--
ve bunun içindir ki dolaştığım 
iki okulun kız talebelerini 
temsil eden köşesi daha başka 
bir orijinalite arzediyor. Bu 
güzel köşe yanında biraz ka .. 
baca iş:enmiş duruş ve yapı· 
lışmda komik bir şekil olan 
küçük bir köşe daha var. 
Ben oraye mütehayyır nazar
larla bakarken değerli baş 
öğretmen hissttiğim bu hayre· 
timi çabucak önledi; 

- Bunlar dedi, erkek ta
lebelerimizin ev idaresi der
sinde işledikleri nakışlar ve 
diktikleri çoraplardır. 

İkimizde de gayri ihtiyari bir 
gülümseme .. Tuğrul Aka izah 
etti: 

- Mamafih erkek talebe
miz bu şekilde hayata daha 
başka bir lrnvvetle hazu lan
mış oluyor. 

Elinden biçki dikiş ve yama 
gelen bir erkekle, bunları be· 
ceremeyen erkeğin hayatda 
ki muvaffakiyetleri billirsiniz~i 
başka başka safhalar arzeder. 

Tuğrul Akaya hak verirken: 
- Oh diyorum; kadınları 

mebusluğa namzed erkeklar 
bunlar galiba .. 

-tr 
Okulun bir yıllık çalışmasını 

gösteren odadan idarenin dip 
diri enerjisini fısldayan. tef!lİZ 
parke döşt:.meli korıdoruna ve 
oradan yukarıya çıkiyoruz, 

Kapısında büyük•Millet mec
lisinin talebe elinden çıkmış 
resmini taşıyan bir kapıdan 

giriyoruz. Tuğrul Aka söze 
başlıyor: 

- Müzemiz.. Fakat inanır 
mısın bunu mektebimin hiçbir 
köşe sile değişmem .. 

Dolaştıkça Tuğrul Akaya 
hak veriyorum. 

Başta güzel tasnif edilmiş 
köşelere hakim ve hakikaten 
değerli bir elden çıktığı an
laşılan ( Atatürk ) köşesi .. 

Onun sağında erginlik sa· 
vaşına ait kıymetli tarihi ha
tıraları canlandıran tablo ve 
resimler .. 

Sonra sırasile hatta talebe
ye ders vasıtası olabilecek 
alatı ihtiva eder ( ki bunlar 
bütün talebe eseridir ) teşrih, 

eşya köşeleri tabiat köşesi 
insan ve tarih köşt:lerile ri · 
yaziye köşesi ( Gazi ilk oku
lu ) için değerli bir çalışma-

nın iltimassız elde edilmiş 
diplomasıdır. 

Talebe arasında 16 ve 17 
18 inci asırların divan Yadi
sinde dolaşıp ta oradan ( Fu
zuli ) ( Baki ) ve ( Nedim )i 
kara kaleme alıp canlandı
ranlarda yok değil.. 

* Ben talebe yavruları derin' 
bir kudsiyetle içten ve gönül
den tebrik ederken : 

Tuğrul Aka anlatıyor : 
-Himaye heyı::tioin bize bu 

yıl değerli faydası oldu. Top
lonılan 303 lira kırk dokuz 
kuruşla hayli fakir talebemiz 
sevindi. Bu yüzden himaye 
heyeti miıınet ve şükranımıza 
hatta elyaktır. · 

« 
İl~rliye'n saatla değerli bat 

öğretmen Tuğrul Akaya u a
nan elim talt:b~ yavruhar ve 
okulun genç d~manları na
mına teşekkürlerimi sundu : 

- Allaha ı'>marladık. .. 
- Güle güle .. ·-------A an 

Aydın Vakıflar 
A1fi:dürlüğü11den 

Cuma mahallesi altun Ta~ 
caddesinde mazbut dükkan 
önü camii vakfından 113 met· 
~ua bb~ı han~nin mülkiyeti 
autırma ya çıkar1

1

ldı. İhale günü 
17161938 cuma günü saat 11 
de yapılacaktır. 83 lira 72 ku
ruşta peyHdir. Taliplerle fazla 
malumat almak isteyenlerin 
% 7,5 teminatlarile vakıflar 
idaresine müracaat etmeleri. 

[544) 29 7 12 16 

Aydı~ ~ satınalma 
komi.ftyonundan 
Aydın birliğinin ihtiyacı 

için alınacak 42,000 kilo sa
man 20 Haziran 938 Pazar· 
tesi günü saat 15 te alay sa
tınalma komisyonunca açık 
eksiltmesi yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 1,260 liradır. İlk 
teminatı 94 lira 60 kuruştur: 
Şartnamesi komisyonda görü• 
lebilir. İsteklilerin kanuni ve· 
sikalarile beraber belli saatte 
komisyona gel.neleri. 

31 1 ıo -ı5 s1s 
lmtiya:ı. aaı IJ• ~" tmıumi eşrıyat 

Mütiüru : !.t .. ı l Mendre• 

~aıııldı~ "''' 
C. H. P, Haııımevı 

. . . 

· ' ' 
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DOKTOR • OPERA TÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni OperatiSrü 

Hutalanm Her giln park caddesinde Demirci 
tL...Osmamn yeni yapbrdıjı evin üst katmda 

eder. 
Muayene aaatlan : 

Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3 • 8 560 

......................... i ....... ~ 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket hutaaeai uki operatör& 

Paris bp fakültesi hastanelerinden menD 
btaabuldan d5nmftıtür. Haatalannı her pa sabahtan 

alqama kadar Park kutaaında 7enl yaptardıtı eYiade 
kani eder. 130 

AYDIN 
ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

• 
Aydın Ili Tarihi 

Una bir tetebbuaa aaabıull, tarihi yeai maaulle aala181111ıa lınf· 
...tU bir neti olan AYDIN T ARIHlai A1dıada Belediye kerf111ada 
SGleymaa Güer, latubalda Remd kiitipbanuindea tedarik edeblUr
.. L 

4'«clıaın bltGn taribl mali•abadaa bafka cotrafl taWI ..Uima-
bm da "9 ldtaptaa afnaeeekslnb. 1 

Yaualan ASAF GÖKBEL, HiKMET $0LENEil 
Her Aydınlanm bu uerclea bir tane edinmesiai tavsiye ect.i&. 

Fiab 250 bnıftar. 

C. H. P. 

DOKTOR 

MONiFI. ERMAN 
MEML..EKET HASTANEBI 

Dotum, Kadın haıtahklan mfltehauıı 

1 
•• Operat5rii 

ff•ıtalarını her gla Parll karı1111ada BaJ Haaa Klml-
lia erinde kabul eder. 466 

Muayene ıutleri : 1abab 1 • 8 
Ôj'ledea aoara 3 den itibarea 

9'aa•AaıMt..-oea•••· .. •toe·e • 
91!: ~·~11~ıı:ıı~··ı:ı~':'":"'';tı"~ .................... .. 
ıJr " • ,.. • ... i1 • dılh.,..... ..... ~ .... ~i9iiii..,...,.ııı..ıiiilmi,...ımiiill .... 

BAKTERİYOLOC 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükumet caddesinde Hava Kurumu karpsınclald 
muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve 
içten yediye kadar haatalanm kabul ve teclaTi 
eder. Her türlli kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

~······~~~~············~ 

I• . SELAHETTIN ERAY 
! EŞREF ERMAKAST AR 
+ VE 

! KADRIYEERMAKASTAR 
t Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 
t Bayan roplan ve tuvaletleri 

• DIKIMEVI • • • 1 

Hevesli bayan ve baylara her model Ozerindea den 
verilir ve az zamanda yetiştirilir . 

ADRES : Tilrk Hava Kurumu ittiulinde No :5 
• [ 4911 . ..................... . 
~ .. ···················~~;:'~~·······················ı 

1 FAHREDD™ SÜGÜR i 
i Biriaci Smıf .Dahili Çocuk Hutalaldan Mata••• , 
ı P..U Tıp Fakllte.i Hutaaeleriaclea b.ti.uh i Muaneaehaae.t"-ydıa-la GUl Balnnada Bafabothl _....._ .. 
: berinde her ılia 1abah•aa ak .... kadar HutalUfm bW ..., ........................................... A.tlell••"ı 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


