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Telgraf ve Radyo 
Japor. ordusu harp y_apmak istemiyor mu 

Japon harbiye nazırının beyanna
mesi nasıl tefsir ediliyor 

Tokyo 29 [A. A.J - Japon 
harbiye nazırı bir bezanname 
neşrederek bütün ordudan 
Japoyanm takip leyledigi he
deflere varmak için gayretle
rin bir misli daha fazlalaştı-
tılmasım ve vaziyetin gittikçe 
daha büyük mikyasta fenalaş
tnasından uzun sürecek bir 
harp ihtiyaçlarmı karşılamak 
i.b:ere lüzumlu tertibat alın
masını istemiştir. 

Tokyoda iyi haber alan mah
fillerin fikrine göre bu be
Yanname ordunun bir kısmın
da ve ezcümle merkezi Çinde 

bulunan orduda gittikçe inki
şaf etmekte olan ve Çinde 
muhasemata nihayet verilerek 
Şang - Kay - Şek ile yeniden 

müzakerata girişilmesini talep 
eden temayüllere nihayet ver-

mek maksadile neşredilmiştir. 
Yine bu mahfillerin sandığı-

na göre Çinde muhasemata 
bir nihayet vermek isteyen 
askerler kabinenin siyasetine 

mukavemet edecekler ve muh
temeJ olarak bir hükumet 
buhranı vucuda getirmek is
teyeceklerdir. 

Amerika umumi bir/ Parti Cuma ocağının 
seferberliğe doğru Çalışmaları 
mu gidiyor C. H. P. Cuma mahallesi 

Vaşington 29 [ Radyo ] - ocak yön kurulu, Belediyede• 
Ordu munzam bütçesinin ga- 100 kilo kömür alarak mabal-
yesi orduyu mükemmelleştir- lenin 30 fakir ve kimscıizleri-
mek ve harp levazımatı imal l ne dağıtmışlardır. Ocak yan 
etmek içindir. kurulu arkadaşlarımızı takdir 

Bu husus umumi bir sefer- eder verimli çalışmalarının 
berliğe hazırlık olacak gibi daiU:a hl21 rtm 
görünüyor. anmasını ve a a-

Çok pahalıya malolacak 
silah imalatı için fabrikalar 
faaliyetle çalışmaktadır. 

Hususi endüstri tarafından 
yapılacak mühimmat için altı 
milyon dolar tahsis edilmiştir. 

sını dileriz. 

~·~ 
Çine Parti 
Başkanlığı 

Sıhhi ve iş vaziyetinden Çi
ne Parti başkanlığından çeki
len Hüseyin Tanın yerine, 
Nihat Erolun seçildiğini haber 
aldık. 

Munzam bahriye bütçesi 
tayyare gemilerinden zırhh 
ve kruvazör yapılmasına tah
sis edilmiştir. 

B. Rozvelt yapılacak gemi- Arkadaşımıza yeni ödeYiıı-
lerin 35 bin tondan fazla olup de de verimli başarılar dileriz. 
olmıyacağını ve bu gemilerin 
ne gibi silahlarla techiz edi
leceğini tetkik etmektedir. 

- - +-

Bolu Halkevi seyyar 
bir sinema aldı 

Milletler cemiyetin
de Hatay ıneselesi 
liakkındaki tezinıiz 
/(abu/ edildi 

Muhtelitimiz hazırlanıyor Bolu 29 ( Radyo ) - Halle 
evi namına gelen sesli seyyar 
sinema makinesinin tecrübesi 

dün akşam Belediye sinema
sında yapılmışbr. 

Cenevre, 29 (A.A.] - Mil
letler cemiyeti konseyinin dün
kü toplanbsında Hataydaki 
seçim hakkında komisyon ra

Porunun konsey kararlarına 

llygu11 olarak tadil edilmesi 
hakkındaki tezimiz üzerine 

llıurabhaslanmızla Fransız de

legeleri mutabık kalmışlardır. 
Hatay işindeki konsey ra

Poru İsveç delegesi Türk ve 

J:'rans1Z delegelerile birlikte 

tadilatın yapılması işinde ta

kip olunacak usul hakkmda 

bir iki güne kadar rapounu 
Verecektir. 

. ·~-

llaıkan antantı 
!tiimessilleri 
Ceııevrede bir 
'rop/anlı yaptılar 
~ Cenevre 29 [A. A.] - Bal
~ an antanb izası olan dev-

tler;n Cenevre mümessilleri 
d .. 
lltı toplanmlJlar ve balkan 

~tı.tanb izası hükômetler ara-

~~da bütün sahalarda ve 
• 1Uetıer Cemiyeti çerçevesi 
ıç-
~ 1llde pasifik teıriki mesaileri 
'kkı.da görüş birliğini mü
•~hedc ve tesbite imkan bul
~lışl"rdır. 

Bu gün öğleden sonra bölgemizin A. ve B. 
muhtelitleri Aydın sahasında karşılaşacaklar 
Muhtelitimizin İzmir -muhteliti 1 

ile bir maç yapması için İz- ı 
mir bölgesinin bölgemize bir 
teklif yapdığını dünkü tayı
mııda yazmıştık. Bu hususta 
bugün kendisini gördüğümüz 
salahiyetli bir zat bize aşağı
daki beyanatta bulunmuştur. 

İzmir bölgesinden bu husus
ta bir teklif aldık ve bittabi 
kabul ettik. 

Muhtelitimiz; İzmirin çıka
racağı çok kuvvetli muhtelite 
karşı oldukça zayıftır. İzmir 
muhtelitini teşkil edecek fut
bolcular yeni liklerden çıktı
lar. Hepsinin antremanları 
yerinde ve hepsi formlarında
dırlar. 

Halbuki bizde henüz likler 
başlamadı ve son günlerin 
sürekli yağmurları yüzünden 
ciddi futbol temasları da ya
pılamadı. 

Müsabaka tarihinin 6 Şubat 
olduğuna göre arada haıır
lanmağa müsade edecek uzun 
boylu bir zaman da yoktur. 

Bununla beraber katiyen 
ümitsiz değiliz. İzmirin teknik 
muhteliti kar~ısında çocukla
rımızın her halde bundan ev
velki temasdan daha iyi ne
ticeler alacaklarına eminiz. 

Zaten bu temas temsili bir 
maçtan ziyade Atina muhte-

liti ile karşılaşacak İzmir ta
kımını hazılayıcı bir egzersiz 
olacağından netioenin her iki 
takım için de menfi veya 
müshet olmasının büyük bir 
kıymeti yoktur. 

Muhtelitimizi İzmir bölgesi
nin hazırlamakta olduğunu 
duyduğumuz İzmir, Aydın, 
Balıkesir ve manisa muhtelit
leri turnuvası için hazırlamağa 
çalışacağız ve o turnuvadan 
çok iyi bir netice ile çıkmağa 
çalışacağız. 

Takımın nasıl teşkil edile
ceği hakmda henüz verilmiş 
kati bir kararımız yoktur. 

Bugünkü egzersizden sonra 
muhtelit takım kaptanı ve 
diğer arkadaşlarla da bir gö· 
rüşme vapacağız ve ancak 
ondan sonrdır ki bu husus 
biraz katilşebilir. 

Onun için takım hakkında 
hiç birşey söylenemez. 

Tekrar edelimki çıkaracağı
mız takım tam formünde ol
mamakla berabnr bölgemizin 
çıkarabileceği en iyi ve en 
kuvvetli takım olacaktır. 

Yurtdaş! 

Bundan sonra her geee 
Halkevinde parasız sinema 
gösterilecek ve makina kaza 
ve köylerede gidecektir. --·--Ankara da bir antre-
nör kursu açılıgor 

Türkiyede futbolu eiatemli 
bir ıekle sokmak ve btlttia 
bölgelerimizde bu sistemli 
futbolu tamim etmek maksa-

dile 1 Mart 938 tarihindea 
itibaren Ankarada bir ( Yerli 
Antrenör yetiştirme kursu) 
açılacakbr. 

Genel merkezden bu husus
ta bölgeye gelen bir tamimde 
bu kurslarda muntazam ve mlif 

redatı tayin edilmiş bir proğ

ram ile çalışbrılacak olanlar, 

yalnız futbol antrenörii değil 

ayni zamanda atletik sporlarla 
güreş ve su sporları hususua
da teknik bilgi sahibi olacak
lar ve gittikleri bölgelerde 
sporun her cihetten inkişafı 
için çalııacaklardır. 

• DeYam& 3ıu~ü aavfad~-

Sancak, Milli istiklalin Şerefli Bir Timsalidir 
AYDINLILAR ! 

3 Şubatta yapılacak sancak törenine hazırlan 
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Cuma mahallesi Parti ocağında 

Cuma mab ailesi Parti ocak 
yönkurulu, ocak binası yap· 
mak için mahalledeki kahve 
binasının kiralanmasını istedi
ler. Bu istekleri Parti Başkan 
ve ilyönkurulunca memnuni
yetle yerine getirildi. 

Ocakyönkurulu kendilerine 
gösterilen bu güveni hakika
ten iyi kullandılar.. Geceyi 
gündüze katarak çalıştılar, 
eseri yürüttüler ve ilerlettiler. 

Bu gün başka bir sütunu
muzda bu arkadaşların sos
yal yardım alanında yaptıkları 
iyi bir iş okunacaktır. 

Gerçi 30 yoksula 100 kilo 
kömür dağıtmak görünüşte 

küçük bir hareket görülür. 
Fakat bunun manevi ifadesi 
büyüktür. 

Yalnız üyelerinin verdikleri 
yardım paralarile iş gören 
ocak heyeti, mütevazi bütçe-
lerile ocağın müteferrik ve 
kırtasiye masraflarım karşıla-

dıktan sonra okuma odalarına 
gaı:ete temin ediyorlar. Artır
dıkları parayı da sosyal yar
dım alanında sarfediyorlar. 

Halkevi yayın şubesi bu 
ocağa Halkevi neşriyatından 
bir az kitap vererek, ocağın 
okuma odasının temelini kur
du. Bu gün mevcudu 20 cildi 
geçmiyen, bu teşebbüsü arka
lamak ve Cuma mahallesi ki
tapsarayını kurmak bütün 
münevverlerimizin vazifeleri
dir. Bunun için hepimiz bu 
mütevazi teşebbüse birer ki
tap vererek müteşebbislerinin 
heves ve enerjilerini artırma
lıyız. 

_ Halkevi sosyal yardım şu
bcsile Kızılay ve çocuk esir
geme kurumlarının da, Cuma 
ocağının sosyal yardım ala
nında gösterdiği varlıkla ilgi-

O. Becerik 
Jenerek, daha müsbet ve ve
rimli teşebbüslere cesaret ver
meleri, kurulma maksatları 
bakımından vazifeleridir sa
nıyoruz. 

Ocakyönkurulunun bir ha
yırlı düşüncesini daha öiren
dik. Ocakta bir halle okuma 
kursu açarak mahalledeki 
okuma yazma bilmiyenleri 
okutmak istiyorlar.. Bu çok 
güzel ve yerinde düşüncenin 
hakikat olması için de kültür 
dairemizle halkevi kurslar şu-
besinin ilgilenmelerini bekliyo· 
ruz. 

Cuma ocağı bir tohumdur. 
Tohum filizlenmiştir. Bu filizi 
kökleştirmek ve sayedar ağaç 
yapmak, yalnız ocağa yazılı 
partililerin değil, bütün parti
lilerin ülküsü olmalıdır. 

B. Rozvelt Amerikanın 
Emniyeti için silahlan
mak lüzumunu söyledi 

Vaşington 29 ( A. A. ) -
Amerika Reisi Cumhurunun 
kougrede okunan mesai ra
porunda, Rozvelt Amerikanın 
sulh sever bir millet olmasile 
beraber bugün dünya yüzün
deki gerginlik karşısında ken
di milli emniyetini düşünmek, 
sahillerini ve sahillerinden 
çok uzakta bulunan arazisinin 
tam emniyetini temin eylemek 
mecburiyetinde bulunduğunu 

kaydettikten sonra kongradan 
deniz silahlanma fevkalade . 
proğramınm yüzde yirmi nis-
betinde fazlalaştırılmasını ve 
ayrıca milli müdafaa için bir 
çok fasıllara tahsisat ilavesini 
istemiştir. Rozveltin bu isteği 
bir milyar dolar tutmaktadır. 

Burada kırk yedi safıharp 

yirmi iki muavin harp gemi
leri ve bin yeni deniz tayya
resi · inşa edilecektir. 

• 
Baht işi 

Roman 

Araba şehirdeki evimizin 
kapısında durduğu zaman köy 
kahyamızla karısını kapının 
önünde bi'Zi bekliyor bulduk. 
Kendilerine geleceğimizi yaz
mış, evi hazırlamasını . bildir
miştim. 

Baba ocağında geçen bu 
ilk gecenin acı hatlrasını öm
rümün sonuna kadar unuta
mayacağım. 

Şimdi şu satırları yazarken 
bile; aradan bu kadar yıllar 
geçmiş olmasına rağmen, kal
bimden o iztırabın yakıcı acı
sını duyuyorum. Gözlerim ya
şarıyor. Hem bunları burada 
tekrar etmenin ne faydası 
var ? ... Geçeyim ... 

Yazan: V. H. 

Anadolunun diğer göşeleri
ni görmeği ilkbahara terke
derek o kışı baba ocağında 
geçirdik, kendimize göre kü
çük bir muhitimiz vardı. 

Adnan · ağabeyi ve karısı, 
ben ve karım ... 

Zaten sekiz sene evvel bu 
yurt köşesinden büyük bir 
şetaretle ayrılan gençler ka
filesinden kırık, dökükl arta 
kalan biz ikimizdik. 

Adnan ağabey benden faz
la olarak bütün istiklal mü
cadelesinide Anadoluda ge
çirmişti. 

Memleketin }'eni bir yola 
girdiği pek bariz bir şekilde 
görünüyordu. Hergün ileri bir 

' 1 

, ANADOLU 
HALK EDEBİYATI 

Tefrika No. 7 Toplayan 1. Gün 

Türk Halk Edebiyatı 
Aşık Şükri der kimin yarisin 
mevlam sağlık versin gezsin 

yürüsün 
Cevabım sen benim nice ve-

rirsin 
Hakkın divanına vardığın zaman 

4 
Gitmez hayali gözden o mür-

gü dil 
Ruzü şep didelerim ağlar bugün 
Daima zikrile feryad eder dil 
Canımdan sevdiğim yar geldi 

bugün 
« 

Zülfünün telini tarümar etmiş 
Sevdiğimin koynuna rakıpler 

yatmış 

Bizim ismimizde son safta 
kalmış 

(Okunamamıştır) dil bugün 

• 
Kaşlarının kemanı kurulmuş 

olup 
Rakip dediklri vurulmuş olup 
Şükri bu sözlere darılmış olup 
Ahü feryad eder lisanı bugün 

Halk edebiyatı destan ne
vine bir misal olarak ta şu 
parçayı alacağız. 

Ortakçı Destanı 
Dinle şehirliyle köylü hikayesin 
Vasıf edyim size bu macerayı 
Sakın alma köylünün bir he· 

diyesin 
Yıpratır kapuyu bekler konağı 

• 
Köylü der: Şehre geldim bu-

gün efendim 
Pek severim seni kimim var 

benim 
Çarığını eskidi yoktur yemenim 
Olalım seninle ekin ortağı 

• 
adım atılıyordu. 

Tanrı mazlum türk milleti
ne bir kurtarıcı, bir dahi gön
dermişti. Asker millet, büyük 
kumandanının emrinde harp 
işini muvaffakiyetle bitirmiş, 

şimdide asırlarca ihmal edil
miş, bazı köşeleri düşman is
tilasına uğramış, ezilmiş, ha
rap olmuş yordun imarı işine 

girişmişti. Zeynebi birgün 
köye götürdüm. Araba yolu 
olmadığı için oraya atlarla 
gittik. 

Daha evvlce köye haber 
göndermiştim. Eski odamın 
ocağında alevli bir ateş ve 
sıcak süt bulduk. 

Bizi şehirdeki eve yerleş
tir dikten sonra köye dönen 
Dudu nenem; neler hazırla

mamıştı? 

Oraya varışımız adeta bir 
hadise oldu. Çocuk bıraktık
larını gene olmuşlardı. 

1 Şehirli der : Köse ben ondan 
bık tını 

Kim ile ekdimse hep zarar 
ettinı 

Çok atlar öldürdüm hayli 
seyirttiOJ 

Faide görmedim gece bu sev
dayi. 

• Köylü der : Ağacığım ey iki 
gözüm 

Bilirsin·mevlaya doğrudur özünı 
Benim tarlalarım ağardır yüzü 
İnsan diksen biter taban toprağı. 

• 
Şehirli der: Size akıl ermiyor 
Mevla verse bile köylü vermiyor 
Kardan geçtik tohum ele gir-

miyor 
Her sene harmanda tutup 

gavgayı. 

• 
Koylü der : Deme öyle kelanı 

bana 
Hak nasip etmesin haramı 

bana 
Efendim hiç haram yarar01ı 

bana 
Helalından versin mevla parayı. 

« 
Şehirli der : Gerçi biz ortak 

olsak 
Ne derdin var ise hep dayak 

olsak 
Ufak hayvan sığır ortaya koysa1' 
Yeter artar bize yoğurdu yağı. 

• 
Köylü der: Ağa bende kız oğ· 

lan v.ani ::> 

İki yılda hacce gönderem seni 
Bende et bir kerre hele sen 

beni 
Yeni buldum senin gibi ağayı. 

- Devamı var -

Herkeste bir sevinç bit 
neş'e vardı. Dudu kadının 

kızı Kezban; gidipte geri gel
memiş eşinin izlerini arıyor .. 

muş gibi gözlerini hep ufuk
larda dolaştıran bu solgun be .. 

nizli kızın bile yüzüne biraı 
kan gelir gibi oldu. 

Ah şu türk köylüsü, aziz ve 
temiz insan ... 

Onu menun etmek, onu se .. 
vindirmek için en küçük bir 
sebep, bir hiç, muhabbetli bir 
selam, sevgi dolu bir bakış 
kafidir. 

Havaların müstesna bir gü· 
zellikte devam etmesinden aza .. 

mi istifade ettik. Köylüde bun· 
dan istifade etmeğe çalışıyor: 
güzden artan işlerini bitirme .. 
ğe çalışıyordu. 

Zeynebin bu hayat hoşuna 
gitti. 

(Devanı yarın ) 
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Karapınarda kültür hareketleri 
Yıllardanberi kamunumuz 

halkını uzun uzun düşündü
ren en önemli memleket işi, 

cumhuriyet kültürünün istedi
ği şekilde bir okul kurağına 
sahip olabilmekti. Çünkü ha
len mevcut bina belediyece 
hükumet konağı olarak istim
lak edilmiş ve zaruret dola
yısile okul binası olarak kul
lanılan harap bir evden iba
rettir. Bu binanın sıhhi bir 
çok mahzurlarından sarfı na
lan istiap edebileceği telebe , 
sayısıda kamunumuzun ihti
tiyacını karşılayacak mahiyet
te değildir. En çok 150-180 
çocğu barındıra bilecek olan 
bu bina, bugün zaruret dola
yısile 280 çocuğu çatısı altına 
toplamış bulunuyor. 

-Bundan sonra hazırlanan 
listeye halkın teberrüleri kay
dedilmiş ve bir saat içinde 
ellibin tuğla yüz metre mikap 
taş ve o mikdar kum, elli 
torbadan fazla çimento taah
hüdü olmuştur. Bu mikdarın 
günden güne mütenasip bir 
şekilde çoğalacağı da şüphe

sizdir. Kıymetli, sayın ilhayı
mızın da gösterdikleri büyük 
ilgi ve müzaheretleriyle mem-
leketimizin hu pek önemli işi

ninin artık yıllar değil, aylarla 
hesaplanabilecek pek kısa bir 
zamanda başarılacağına inanı
mız vardır. Gerken yerlerden 
proje ve planı da bu günlerde 
istenecektir. Binaenaleyh bu 
pek önemli memleket işinde 

birbirlerile rekabet edercesine 
hamiyet müsabakasına çıkan 

kültürsever halkımıza, büyük 
bir alaka ile toplantılara ön 
ayak olan ve elden gelen her 
türlü yardımlarını esirgemiyen 
kamunbayımız B. Ridvan Evi
ne, Bahusus yüksek direktif 

Böyle olmasına rağmen bir 
çok tahsil çağındaki yavrular 
bahusus köylerinde okulu ol
nııyan yakın köy çocuklarının 
tııüracaatları is'af edilemiyor. 
Eğer kamunumuzda ihtiyaca 
}\eter okul kuragı bulunmuş 

olsaydı, talebe mevcudunu 500ü 
aşacağında hiç kuşku yoktu. 
Sonuç itibarile bir çok mem
leket yavrularının cumuriyet 
kültüründen mahrum kalma
larına sebebiyet veren bu ha
lin uzun zamanlar bu şekilde 
devam edemiyeceğini takdir 
eden memleket kültür sever
leri, halkla birlikte bu işin 
başarılması için toplantı ya
Parak bir komisyon teşkil et
tniş ayni zamanda biribirlerini 
teşvik ve ikaz etmek suretile 
binada sarfedilecek ( taş, 
kuın, toğla, kireç, çimento ) 
tn.alzemeyi aynen teberru su

tetile hazırlanmasını seve se-

' ve işaretlerjyle birlikte, pek 
büyük yardımda bulunan sa
yın saylavımız B. Nazmi topçu 
oğluna. memleket ve kültür 
namına alenen teşekkürü bir 
borç bilir ve keyfiyetin sayın 
gazetenize yazılmasını rica 
eder derin saygılarımı sunarım. 

\'e kabul etmiş ve teberru 
kaydınada girişilmişti. Bu iş 
Üzerinde ikinci defa görüşmek 
iizere 2611;938 günü akşamı 
0 kul kurağında yapılan genel 
toplantıya kıymetli ve değerli 
saylavımız B. Nazmi Topçu 
<>ğlu da huzurlarile şeref ver
tniş ve halkın içten gelen sev 

~i ve sürekli alkışlarile kar
Ştlanmışbr. Sayın saylavımız 
balk ve çocuk velilerile yap

tıkları musahabelerinde, kül
tiitün önem ve kıymeti, okul 

kt.ar,ağının behemehal ihtiyaca 
~llrşıhk verecek vaziyette yapı
labilmesi için elbirliğile çahşma
lltn lüzum ve öneminden bahset
~ekıe kalmamış okul kurağı 
1 • 
<tın yapılacak genel masrafın 
Nzde onuna bilfiil iştirak et
tt\ek suretile yardımda buluna
~ctklarmı vadetmeleri, halkın 
sUtekli şükran alkışlariyle kar
Ş~lannuştır. Bu büyük yardımı 
htrni bin tuğla teberrü
tie bulunmak suretile tüccar
~an B. İzzet takip etmiştir. 

Karapınar kamunu :İlkokul 
Baş öğretmeni 

K. Özer 

Anlıarada bir antre
nöı· kursu açılıyor 

- Baş~arafı 1 inci Sayfada. 

Bu kurs beş ay devam ede
cek ve bu kursa kabul edi-
lecek antrenör namzedlerine 
masarifi zaruriyelerine kar

şılık olmak üzere yetmiş be

şer lira verilecek ve bu kur

su ikmal edenler de muvaffa

ki yet derecelerine göre 100 -
150 lira arasında ' maaşla muh

telif bölgelere memur edile
ceklerdir. 

Türk tabiiyetinde olan, as

kerliğini bitirmiş bulunan hüs

nühal sahibi ve kültür seviye

si müsaid olun temiz bir spor 

mazisine malik olan her spor

cu bu kurslara iştirak edebi
lir. 

Talip olanlar bir dilekçe ve 
icabeden vesikalarile bulun-

dukları futbol ajanlıklarına 

müracaat edecelderdir .. 

Muracaatların müddeti on 
be şubata kadardır. 

Spor kmu~umuzun Tiirki
yede sporun inkişafı ve tek
nik bir hale gelmesi için aldı
ğı tedbirlerin · en mühimlerin
den birisi de hiç şüphesiz ki 
budur. 

3/2/938 Perşenbe günü yapılacak. 
kahraman 37 inci alayımıza sancak 

verme törenidir 
--------1 - Kahraman 37 inci ala- ve sporcularla iştirak edecek-

yımıza sancak verme töreni lerdir. 
3121938 Perşeşnhe günü saat [1] 6 - Törene başlama işaretf 
de Aydın cumhuriyet alanında verildikten sonra Sancak Ha-
yapılacaktır. lide hatun okulu önünden 

2 - Öğleden ~:;;~ [2) daiı-e- tören alanına getirilirken mu-
ler, mektepler, müesseseler, zika istiklal marşını çalacakr 
kurumlar, mazalar, dükkan ve asker, mektepliler, sporcular 
kahveler kapalı bulunacak şe- ve halk ta iştirak eder.ektir. 
hir donatılacaktır. 7 - Sancak verme töreni 

3 - Törene Ordu, Malul askeri söylev ve antlardan 
gaziler, Şehit ana, haha ve sonra orta okul direktörü bay 
çocukları, Mektepler sporcu- Refik Yıldırım Tellioğlu tara-
lar, Daire reis ve memurları, fından sancak hakkında bir 
Umumi ve şehir meclisi azala- söylev verilecektir. 
rı, Belediye, C. H. partisi, 8 - Bu söylevden sonra 
Halkevi, Türk spor kurumu, asker, mektepliler, sporcular 
Baro, Kızılay kurumu, Türk geçit resmi yapacaklar törene 
Hava kurumu, Çocuk Esirge- son verilecektir. 
me kurumu, Ziraat ve Ti- 9 _ Tören yerinde asker, 
caret odaları, Mali ve Sınai mektepHler, sporcular, ve halk 
·müesseseler erkan ve mensup- komutanlığınca yaptırılacak 
ları ve bütün Aydınlılar işti- ve inzibat zabit ve memurları 
rak edeceklerdir. tarafından işaretlerle belli 

4 - Üçüncü maddede ya- edilecek yerlerini alacaklardır. 
zıh olanların İlçe, İl, Kamun 
ve köy teşkilatlan da tö- 10 - Bu program bütün 
rene davetlidirler. İştirakleri Aydınlılar için davetiye yeri-
temenni olunur. nedir. 

5 - Törene askeri bando Tören program komitesi 

kıta ile, Halkevi bandosu okul [ 1,2 ] Ayrıca bildirilecektir. 

Ekonomi: 

Aydın piyasası 
29/1/938 

Zeytinyağı 29 29,50 
Zeytin tanesi fa. tes. 5 
Panıuk yerli 31 
Pamuk akala 39 40 
Pamuk çekirdekli yerli 8, 8,50 
Pamuk 

" 
akala 12 13 

Kozak 4,50 5 
.. F IMA!QQIMMff 

Romanyanın 

Moskova elçisi geri 
Döndü 

Moskova 29 [Radyo] - Ha
vas ajansı muhabiri bildiyiyor. 

Romanya hükumetinin Mos-

ı 

kova elçisi B. Rofeski Bükreşe 1 

avdet emrini almış ve Mosko

vadan ayrılmıştır. 

Bu ayrılıştan Romanya ile 

Rusya arasındaki münasehat 
kesilecek gibi görünmemek
tedir. 

Bükreş ve Moskovada mas
lahatgüzarlar kalacaklardır. 

T. H. K. Nazilli 
Şubesinden 

Şubemizin tahminen yedi 
bin adedi bulacak olan kurban 

derileri açık artırmaya konul

muştur. İhale 7121938 günü 

yapılacaktır. İsteklilerin Nazilli 

Türk Hava kurumuna müra

caat etmeleri ilan olunur. 
[306) 26 29 3 6 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Hasan efendi 

mahallesinde 381 ada 1 parsel 

No h ve 179 metre murabbaı 

arsanın mülkiyeti açık artırma 

ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met 

resi (50) kuruştur. 
3 - İ~teklilerin şartnameyi 

görmek üzere Yazı işleri mü

dürlüğüne, artırmaya iştirak 

için 672 kuruş muvakkat te

minatlarile 17121938 perşembe 
günü saat 15 te Belediyede 

daimi encümene müracaat

ları ilan olunur. (313) 
30 4 9 14 

ilin 
Aydın vakıf tar 
idaresinden 

Ömerbeyli köyü camii ima

met ve hitabet cihetleri açık

tır. 15121938 sah günü sa.at 

onda musabaka imtihanı ya
pılacaktır. Taliplerin hüviyet 

cüzdanı ve ehliyet vesikalarile 

vakıflar idaresine müracaatları. 
( 312) 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi üzerin-
de) kabul eder. 260 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hocaoğlu Pınarı 
mevkiindeki 3433.50 Metre 
murabbaı tarlanın mülk;yeti 
açık arbrma suretile satılığa 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 80 
liradır. 

3 - İsteklilerin Şartnameyi ' 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, Artırmaya iştirak 

için 605 kuruşluk muvakkat 
teminatlarile 10121938 perşebe 
günü saat 15 de belediye da
imi encümenine müracaatları 

ilan olunur. (302) 25,30,4,9 

Aydın Vakıf far 
İdaresinden 

Evkafı mazbutadan İmam 
kızı Raziye vakfından Aydının 
zındandere mevkiindeki 15 
dönüm bağ bozuğu içindeki 
gürumile birlikte 1211;938 ta
rihinde artırmaya çıkarıldı. 

Yevmi ihale 1121938 salı günü 
saat 10 a kadardır. Taliplerin 
% 7.5 pey akçasile yevmi mez
kürde vakıflar idaresine mü-
racaatları. [286) 

13 18 25 30 

V. Kültür 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Zafer mahallesinde 143 
ada 3 parsel numaralı ve 153 
metre murabbaı Belediye malı 

arsanın mülkiyeti açık artırma 

suretile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli, 
metre murabbaı 40 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü-

dürlüğüne, artırmaya iştirak 

etmek üzere 460 K. muvakkat 

teminatlarile birlikte 31111938 

pazartesi günü saat 15 de Be

lediye daimi encümenine mü

racaatları ilan olunur. 

(287) 14 19 25 30 

:········ Abone şeraiti ········: 
: Yıllığı her yer için 6 lira. l 

Altı aylığı 3 liradır. ; 
İdare yeri: Aydında C. H. ~ 

: . : : P. Basımevı. : 
i gazeteye ait yazılar için ~ 
! yazı işleri müdürlüğüne, ilin- ; 
i lar için idare müdürlüğüne ! 
~ müracaat edilmelidir. ~ .............................................. _.' 

İnıtiya:ı. ıahibi ve Umumi Nep!yat 

Mildürü : Etem Mendreı 

Basıldığı yer : 

C. H. P. Basımevi 

C. H. P. 

AYDIN SAYI: 156 
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~ DOKTOR ~ 

j Fuat Bayrakdar S 
~ Bel tuklu!Ju, Firengi ve Cilt ha•ta/ıkları mütehaursı ~ 
~-- A Muayenehanesi: "!g 

~ ~ ~ Çocuk parkı karşısında köşe başında ~ 

j. Muayene saatleri: <j 
~ Sabah saat 7 - 8 ~ 
~ Akşamlan 15 - 18 kadar @ 
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. .............................................. ~ ...... . • • : DOKTOR : • • i FAHREDDİN SÜGÜR i • • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • • • • : Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisaslı : 

; Muayenehane: ft ydın-ia Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
: üzerinde her gün aabahdan akşama kadar Hastalarını kabul ed ;r. : • • 
··········~·········· .. ········ ...................... . 
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am ~ f!i Taze ve ucuz ilaçları '! 
r•l Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları ~+l 
~ Y~u + 
m • ..... 
&~ Emniyet Eczanesinde • 
;.~ ~ 
i.~ B l ~ 
~.~ u ursunuz +] l l•ta•yon caJJ •• i ' Modran polo• harp" ••] 
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Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· · ---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


