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1 Büyüklerimize çekilen 23 Nisan 
Bugün kutlu bir günün yıl 

dönümünü yaşıyoruz. ( 
23 Nisan 1920 de Türkiye 1 

Büyük Millet Meclisi ulusal 
de\·letin merkezi olan An· 1 

karada ilk defa toplanmış ve 

tazim telgrafları 

Başvekilimizin Atina seyahatı 
Ankaradan hareket eden B. CelaJ Bayara 

Hariciye Vekilimiz refakat etmektedir 

en büyüğümüzü, Atatürkü ken 
disine reis seçmişti. Bu se
beple 23 Nisan Türkiyede 
kara ve karanlık bir devrin 
kapanışını ve yeni bir devrin 
açılışını tesbit eden büyük bir 
tarih vakasını hatırlabr. 

Dört tarafı düşmanlarla 
kuşatılmış bir ülke içinde bü
tün mahrumiyetlere ve yok
sulluklara katlanarak istiklali 
için, şerefi için, mukaddesatı 
için savaşan ve her karış top-
t ağım temiz kanile ısladarak 

yurdunu müdafaa eden Türk 
mifletini, ne düşmen orduları-
nın ölüm saçan toplan, ne de 
şahlanan ihtirasların bin bir 
fitne fucurlukları yıldıramadı. 
O, Büyük şefinın rehberliği 
\1c kumandası altında içlen ve 
dıştan yapılan bütün saldırış
lara , karşı başka milletlerde 
emsali görülmiyen bir kah
ramanlıkla mukavemet etti 
ve bu mukavemet bizi büyük 
zafere ulaştırdı. 

23 Nisan Türk milletinin 
karanlık gecelerini aydınlatan 
şafaktır. Bu şafağın ardından 
gelen sonsuz ve ebedi günleri 
on sekiz yıl var ki, bütün dün· 
Yamn huzursuzluğuna rağmen 
Büyük Şefle beraber derin 
huz.ur ile yaşıyoruz. 

23Nisan, ayni zamanda ço
cuk bayramı ve çocuk hafta
sının başladığı gündür. Elbette 
küçükter büyüyecekler ve bu 
giin ij n küçükleri yarının bü
Yti k eri olacaklardır. 

Y arm bu memleketin ve bu 
Asaf Gökbel 

( Devamı 2lncl eabifede ) 
.,::::::===========:::::::::::::::::==::. 

Halkevi l«öşe•i: 

Bugün: 

1 - Saat 10,30da halk 
evi alanmda tören vardır. 

2 - Saat 15 de Baş 
vekilimizin fotoğraflarının 
.şeref yerine konma tö
reni yapılacaktır. 

3 - Saat 16 da ço
cuk balosu olacaktır. 

4 - Saat 21 de mü· 
samere vardır. 

Ulusal Türk Devletinin 
Kuruluş ve çocuk bayram
ları münasebetile İlbay ve 
Parti başkanımız Ö. Günday 
ile Halkevi Rerisi Avukat 
Neşet Akkor ve Belediye 
Reisi Nafiz Karabudak ta
raflarından Büyük Şefimiz 
Atatürke, Başvekil Celil 
Bayara, Büyük Millet Mec
lisi Reisi Abdülhalik Ren
daya, Dahiliye Vekili ve 

1 
Parti genel sekreteri Şükrü 
Kayaya ayrı ayrı tazim ve 
tebrik telgrafları çekilmiştir. 

İlbayımızın Atatürke çek
tiği tazim telgrafını aynen 

Ankara 22 - Başvekil Celal Bayar ve Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Aras bügün Saat 17115 de İstanbula hareket 
etmişlerdir. Başvekil ve Hariciye Vekili İstanbulda bir gün 
kalacaklar ve oradan Atinaya hareket edeceklerdir. 

İstasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Reııda, 
vekiller, Kalemi mahsus müdürleri büyük ve orta elçiler tara
fından teşyi edilmişlerdir. Başvekilimize Ajans umum müdürü 
Muvaffak Hayri refaket etmektedir. [a.a.] 

il=? 

Orta Anadoluda 
Zel~ele felaketinin akisleri , 

iz mir felaketzedelere yardım ediyor. Bütün 
ecnebi devletler teessürlerini bildirdiler 

neşrediyoruz. · · · --------
KAM AL ATATÜRK lzmir 22 - Ilbayın başkan- Cumhur başkanımız Atatürke 

lığında cumhuriyet halk par- iblağı iltimasında bulunmuş ve 
Cumhur Başkanımız 

tisi, bütün hayır kurumları Reisi cumhurumuz kıralın bu 
Ulusal Devletin kuru-

toplanarak zelzele felaketze- pek dostane alakasından çok 
luşu yıl dönümü ve çocuk 1 h 

delerine yardıma karar ver- müte assis olarak kendisine 
bayramını yaşayan Aydın- kk 
lıların bu mesud günü 

mişlerdir. teşe ürlerinin iblağı için el-
Kızılay cemiyet; ilk yardım çimizi memur buyurmuşlar -

yaratan kurucu ve kurta- d 
rıcılarına karşı besledik- olarak telgraf havalesile Kır- ır. 
leri sarsılmaz bağlılık ve şehire 150 ve Yozgada 250 Amerika, Almanya, İngiltere 
engin tazimlerini uzun lira göndermiştir. büyük elçiliği ile Norveç, 
ömürler dileğimizle arz Ankara 22 - Dahiliye Ve- Çekoslovakya , Bulgaristan 
etmekle mesudum sayın kili ve Cumhuriyet Halk par- Yugoslavya elçileri Hariciye 
Atamız . tisi genel sekreteri B. Şükrü vekilimizi taziyede bulunmuş-

} /bay fle C. H. P. İl Kayaya Orta Anadolda vuku- lardır. Yunan başvekili ile 

1 
gön ~uru[ başkanı bulan zelzele felaketi müna- Başvekilimiz arasında da bu 

O. Gündag ı s~betile İstanbulda bulunan acı münsebetile telgraflar taa-
••""""""....-. ...... ......,_... ...... _.__ _____ .._.• İngilterenin büyük elçisi tees- ti edilmiştir. 

1 Yakalanan sür telgrafı göndermiştir. Ankara 22 - Arnavuthık 

1 

kaçakçılar Ankara 22 - Kızılay ce- hariciye nazırı hariciye vekili 
Ankara 22 - Bir hafta miyeti zelzeleden hasara uğra- Tevfik Rüştü Arasa bir telgraf 

içinde gümrük muhafaza teş

kilatı tarafından 41 kaçakçı 
151 kilo gümrük kaçağı ve 

70 kilo inhisar kaçağı eşya 
ile bir kilo 250 gram uyuştu-

rucu madde 17 kaçakçı hay
vanı ele geçirilmiştir. 

Balkanlarda 
şiddetli soğuklar hüküm 

sürüyor 
Belgrad 22 ( Radyo ) -

Son yağan kar memleketi ha 

kiki kış manzarasına sokmuş
tur. Civarda karın yükseldi-

ği bir buçuk metre, balkan
larda iki metredir. 

yan istasyon memurlarile Buğ- ç ekerek zelzele felaketin-
day servisi memurları için den dolayı Arnavutluk hüku-
çadır göndermiştir. metinin tessürlerini bildirmiştir. 

Ankara 22 [ A. A. ] - Uşak 22 - Orta Anadolu 
Kırşehir zelzelesi münasebe- zelzele felaketzedelerine yar-
tile Bulgar kıralı Sofya bü- dım için bütün halk iane ver-
yük elçiliğinden teessürlerinin mektedir. 

-

Bugünkü merasim proğramı 
Bugün çocuk haftasının ilk 

günü ve Ulusal Türk devletinin 
kuruluşuun 18 inci yıl dönü
müdür. Bu munasebetle şeh
rimizde alakalı makamlar ta
rafından hazırlanmış olan gü
zel bir proğramla bayram 
kutlulanacaktır. 

Bir kaç gün evvel gazete
mizle neşr ve ilan edilmiş olan 
proğramın ana hatlarını tek· 
rarlamakla iktifa ediyoruz: . 

1 Sabah saat 10 da cumhu
riyet itk okulunda toplanacak 

olan bütün talebeler, sporcu
lar ve çocuk esirgeme kurumu 
temsilleri saat 10, 15 te okuldan 
hareket ederek Halkevi mey
danlığına geleceklerdir . 

2 - Saat 10,30 İlbay ve 
Parti başkanı, şeh..-imizde bu
lunan saylavlar komutan ve 
subaylar, vilayet ve belediye 
mecİisi azaları, Parti ve halk 
evi ve hayir kurumları men
supları, banka müdür ve me
murları Halkevi önüne konu~ 

0De-nmı 3 neli s.ayfada 
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Zelzele .. 

Dünyada insanlar yangın, su baskını, salgın hastalıklar ve 
saire gibi bir çok felaket ve musibetlerle karşılaşır. Fakat 
bunların en korkuncu zelzeledir. 

'Bir yangın hadisesi nihayet bir kaç evi yakar, bir mahalleyi 
zarara sokabilir. Bir su baskınına karşı daima tedbirli buluna-

biliriz. Salgın hastalıklara karşı da alınacak tedbirlerimiz vardır. 
hayatımıza kasdetmek isteyen bir duşman taaruzunu müdafaa 
vasıtalarımızla kırar veya mukabil bir taarruzla defedebiliriz. 
Halbuki fiziki bir hadisenin tahakkuku· demek olan zelze
leye karşı bir korunma vasıtası keşfetmekten çok uzaklarda 
bulunan ilim ve fen dünyasıoın tek muvaffakiyeti, hadiseyi 
kayt ve tesbit eden sismoğraf aletini ihtiradan ibaret kal
mıştır. 

Orta Anadoluda biiyük bir zelzele felaketini haber veren 
ajans tebliğleri yalnız biz türkleri değil bütün insanlak dün
yasını teessüre düşürmüştür. Bir saniye içinde yok olan bir 
varlık, çöken yuvalar ve ankaz altında can veren yurtdaşların 
çığlıkları kulaklarımızda çınlıyor. Uzun tarihi buyunca bir çok 
elem ve ıztıplara katlanmış olan türk milleti Orta Anadoluda 
vakı olan bu büyük zelzele felaketinin de acılarına katlanacak 
ve en kısa bir zamanda burada yeni mamureler kuracaktır. 

Buna asla şüphe etmemekle beraber zelzele felaketine uğ
rayan yurddaşlarımızın imdadına koşmak insanlık borcudur. 
Bu sebeble zenginlerimizi vazifeye davet ediyoruz. 

Mendresspor 
tekrar liklere girdimi 

Dünkü sayımızda Mendres 
sporun lilderden çekildiğini 

ve bu haftayı boş geçirmek 
istemiyen Aydın spor kulubil
nün İzmir birincisi Üçoku ge
tirtmek teşebbüsünde bulun
duğun haber aldığımızı yaz
mıştık. 

Dün öğleden sonra Mendres 
spor kulubünün terkettiği lik
lere yeniden girmeğe karar 
verdiğini ve bu Pazar günü 
Aydın sporla olan maçını oy
namak için geleceğini duyduk. 

Biribirine zıd bu iki haber 
·üzerine husule gelen tereddüt
lü vaziyeti bal için bu husus
ta salahiyet sahibi olanlara 
müracaat ettik. 

Netice olarak Mendresspo
ron barakbğı tiklere tekrar 
avdet ettiğini ve bu hafta 
Aydınaporla yapılacak maça 
geleceğini öğrendik. 

Bu haberden cidden mem
nun olduk. 

Mendresspor gibi bölgenin 
en kuvvetli takımlarından bi
risine malik olan bir kulubün 
liklerden çekilmesi; spor faa
liyetimiz &zerinde pek nahoş 
bir teıir yapacakb. Bu ayrı
bfıo b6ylece daha ilk adımda 
geri alınması her halde çok 
iyi bir teY obnuıtur. 

Bu bale nazaran bu hafta 
Aydın sahasında çoktanberi 
mütelıassiri kaldığımız güzel 
•e ciddi bir futbol maçı sey
retmek imkimnı bulacağız. 

lmtl1aıı: aablbl ve Umumi Netrlyat 
Mildürü : Etem Mendrea 

Baaıldıjı Jer : 
C. H. P. Basımevl 

Genca 

23 Nisan 
(Baştarafı lnci sahifede) 

' milletin bütün mukadderatını 
büyük bir salahiyetle ellerine 
alacak olan küçüklere Atatürk 
inkilabının yüksek ve temiz 
heyecamm vermek ve inkili
bın müsaid imkun ve şertları 
içinde istikbal için hazırlamak 
hepimize düşen milli borc ol
duğu kadar onları şuurlu, 

. iradeli ve büyük davanın ma
hiyetini kavramış azimli genç
ler halinde yetiştirmekte yine 
bizlere düşeu bir vazifedir. 

Bu takdirde yarın memle
ketin idaresini asla tereddüt 
etmeden onların eline emni
yetle bırakabiliriz. 

Bü gün iki bayramı bir ara
da yapmamızın manası budur. 

Asaf Gökbel 

lzmirde et meselesi 
Memleketin her tarafıoda 

olduğu gibi izmirde de et 
fiatlarımn ucuzlatılması için 
ahnması lizımgelen tedbirler 
hakkında dahiliye vekiletin
den verilen emir ilzeriae tica
ret odasında alikadarlarla ce
lepler bir toplanb yapmışlar 
et fiatlannın ucuzlabbnası için 
gereken tedbirler etrafında 
görüşmelerde bulunmuşlardır. 

Haber aldığımıza fÖre bu 
tedbirler hakkında dilşüncele
ri ihtiva edecek olan rapor 
vilayete verilecek ve vilayette 
raporu dahiliye vekiletine gön
derecektir. _ .. _ 

Yugoslavyada 
Demiryollarile nakle
dilecek eşya tarifesi 

Belgrad 22 ( Radyo ) -
Yugoslavya devletdemir yolla-

Terbiye balau,.ri: 

Çocuklara oyuncak 
Vakıa, en yeni terbiyeci 

bayan Montessori kendi•inin 
terbiye usulünde oyuncağa 
yer olmadığını anlabyor. Bunu 
isbat için de mektebinde ger
çekten pek güzel oyuncaklar 
bulunduğu halde. çocukların 

bunlara rağbet etmediklerini 
söylüyor. Onun fikrine göre 
çocukların oyuncakla oynama
ları büyüklerin şatranç yahut 
briç oynamaları gibibidir. Bü
yük insanlar mühim ve acele 
işleri olduğu vakit şatranç ve
ya briç oynamayı hatırlarına 
getirmedikleri gibi ( işi gücü 
bırakıp ta poker oynayanların 
terbiye kitabında, tabii, yeri 
olamaz ) çocukların da ehem
miyetli ve acele işleri olunca 
oyuncakla oynamak hatırları

na gelmez. 

1 

çocuğenuza lüzumlu olmasın

dadır. 

1 

Oyuncak, bir kere, çocuğa 

Sayın bayanın bu fikrini 
tenkid etmeğe benim salahi
yetim olmadığı şüphesizdir. 
Y almz fikir doğru ise pek 
acırım: Terbiyeci bayana değil, 

fikrinin doğruluğuna. Çünkü 
oyuncağın hepimizin şahsi ta
rihimizde, tatlı bir hatırası 

bulunduğu gibi, büyük tarih
te, medeniyet tarihinde endüst
ri tarihinde de yeri vardır. 

Yeni terbiye usulü her 
tarafa yayılır da, çocuklar iş, 

güç sahibi ciddi adamlar gibi 
büyütülürlerse oyuncaklar or
tadan kalkacak demektir. Bu 
yeni terbiye usulü belki insan
lar arasında büyük bir inkı

lap çıkaracak, fakat, anane
lere bağlı olacak yaşa ~elmiş 
bulunanlar için, oyuncakların 

1 

ortadan kalkması pek yazık 
olacak .. 

Bize teselli veren şey, Mon
tessori usulünün henüz her 
.tarafa yayılmış olmamasıdır. 
Şimdilik, oyuncakçı dükkinla
rı bklım tıklım dolu olduğu 
gibi, çocuklarımız da oyun
caklara pek ziyade rağbet 
gpsteriyorlar. Ellerinden tutup 
gezmeğe götilrdüğümüz vakit 
oyuncak satan bir dükkanın 
önüne gelince, içeriye girerek 
bir ikisini almadan ilerlemeği 

bir türlii istemiyorlar. 
Bu çocuk bayramında da 

elbette öyle yapacaksınız, ço
cuğunuza yeniden bir iki o
yuncak alacaksımz. Bunu yap
makta iki defa haklısınız, 
Çünkü oyuncak bir defa sizi 
de eğlendirecektir . Fakat 
hakkınız, asıl, oyuncağın - biç 
almazsa şimdilik yeni bir ter
biye usulü yayılıncıya kadar -

1 

rında nakledilecek eşya için 
hazırlanan tarife 1 Haziran
dan itibaren meri olacaktır. 
Emtea alb kuma aynı..t.r. 

neşe verir. Bundan dolayı 

sağlık kitabinda onun pek 
yüksek bir makamı· vardır. 
insanların kücüklerinin de, bü
yüklerinin de sağlığına yara
yacak neşe gibi kuvvetli hiç 
bir şey olamaz. Kaderli çocuk 
cılız kalır neşe ile bü~ütülen 
gürbüz olur. 

Oyuncağı olmayan çocuk, 
zaten terbiyeci bayanın da 
dediği gibi, işi olmıyan ada
ma benzer. İşsizlik çocuk ol
mayanlara hüzün, keder ver
verdiği gibi oyuncaksız çocuk 
da daima mahzun ve kederli 
kalır, sonunda hasta ' olur. 

Hele uzunca, müzmin has
talıktan yataklarında kalan 
çocuklar için oyuncak ne ka
dar lüzumludur: Hasta çocuğa 
alil olduğunu ancak oyuncak
ları unutturur. 

Oyuncak, cocuğu muayene 
edecek hekimin de yardımcısı 
olur. Hasta çocuk kendisini 
muayeneye gelen hekimi gö
rünce ağlamaya, haykırmaya 

başladığı vakit oyuncak onu 
susturmaya yarar, hekim de 
o sayede işini görebilir. Ço
cukların boğazına bakabilmek 
için hekimle en ziyade işlerı

ne yarayan oyuncaktır . 
Çocukların oyuncaklardan 

birçok ders aldıklarını uzun 
uzun anlatmağa lüzum yoktur. 
Her oyancak eşya derslerin
den, fen bilgisinden bir parça 
demektir. Zemberekli otomo
bilini işlettikten sonra hemen 
onu kirark içini görmek isti
yen çocuk - oyuncağını kır
dığı için hoyrat sayılsa da -
bir ders almıt demektir: Her 
hadisenin sebebini l>ulmak, 
mekanizmasım anlamaya ça
lıımak ilim yolunun tutmak 
demektir. 

Bebeğini yatağıoa yatıran, 
yahut mini mini mqtfak takı
mile yemek pişirmeğe çabfao 
bir kız · çocuk bayat dersi alı
yor demektir. Fakat bir ço
cok gördllğü vakit ona oyun
caklarından birini veren · ço
cuk de merhamet dersi ahr, 
biuiyabnı terbiye eder. 

Oyuncak güzel olunca ço
cukta güzellik duygusunu 
açar. Hayvan şeklinde oyun
cakların her biri çocuğa ta-

biatın bİt' parçasını öğretir. 

Onun için oyuncak, çocuğu 
eğlendirerek sağlığına yara
dıktan batka, duygularının 
gelişmesine, kendisinde ahlik 
hissinin yerleşmesine, fikir 
kültiirüne bile fayda verir. 
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~ ........................ : 
ı Başka gazetelerden ı 
ı Seçme yazılar ı ............................ 
Fena bir imtihan 

Tanda Ahmed Emin Yal
man " fena bir imtihan kar
şısında " başlığı\ altında yaz
dığı baş yazısında Nafia Ve
kaleti ile İstanbul elektrik 
şirketi arasındaki müzakere
leri bahs mevzu yaparak di
yor ki : İyi niyet sahibi olan 
iki taraf arasındaki bir mü
zakerenin zorluğu yoktur. 
Dava ne kadar çetin olursa 
olsun, mutlaka bir noktada 
anlaşma ve uzlaşma imkanı 

vardır. 

Fakat, iki taraftan biri fe
na niyet besliyorsa derde ça
re yoktur. Oyalamanın ve an
laşmanın her şekline baş vu
rulur. Esası ihmale uğrar, te
ferrüata girilir. Filan karar 
havada bırakılır ve diğer ka
lan kararın neticesine varılır. 

Nafia Vakaleti ile elektrik 
şirketi arasındaki müzakere
lerde gördüğümüz manzara 
hudur. Elektrik şirketi, Beyoğ
lunda levantenleşmiştir. Kapi
tolasyon devrinden kalma 

menfi düşüncelere varis ol
muştur. Oyalama ve anlaşma 
zihniyeti bu şirketin muhitin
den gelse idi hayret etmez
dik Fakat şirketin Belçikada
ki ana teşekkülü olan sofina
dan daha fazla ciddiyet bek
lemek hakkımızdır. Sofinanın 
dünyanın her yerinde menfa
atleri ve alakaları vardır. 
Bunları korumak işin kendi 
etrafında bir ciddiyet ve saygı 
havası yaşatmıya mecburdur .. , 

• 
Bulgaristan Türk akalliyet 

mekteplerinde Türk harflerile 
tedrisat yapılmasının hüku
metçe kabul edilmiş olması 

münasebetile Kurun gazete
sinde Asım Us (Bulgaristanın 
güzel bir hareketi başlığı al
bnda yazdığı bir baş yazı da 
ezcümle şunları demiştir: 

"Köse İvanof hüklımetinio 
bu kararı tahmin ettiğimiz 
gibi Bulgaristandaki Türk az
lıkları arasında olduğu kadar 
lllemleketimizin her sınıf halk 
tabakalan arasında büyük bir 
lDemnuniyetle karşılanmıştır. 

Bu memnuniyeti tabii bul
tnak lazımdır. Zira Türkiyede 
Arap harfleri yerine Türk 
harflerinin kablünden beri on 
sene geçmiş olduğu, bütün 
Balkan memleketlerindeki , 
'fnrk azlıklarının bütün kül
tiir müesseselerine bu harfler 
çokten girmiş bulunduğu hal
de Bulgaristan müstesna bir 
Vaziyette bulunuyordu. 

Bulgaristandaki Türk mek
teplerinde bütün tedrisat A
rapça hafler ile yapılıyordu. 

AYDIN YÜZ 3 

Devlet demir yolları idaresi 
Öğretmen ve talebeler için yüzde elli tenzilatlı 

bir tarife tatkbik ediyor 

Bugü~kü mera-
• v 

sım programı 
(Baştaraf lnci sahifede) 

lacak olan Halk kürsüsü yanın
da yerlerini almış bulunacak
lardır. 

Haber aldığımıza göre. dev
let demir yolları öğretmen ve 
talebelere mahsus olmak üzre 
bu günkü cari tarifesinin de 
% 50 tenzilatile ve yalnız bir 
hüviyet varakası ibrazile Tür
kiye toprakiarının her tarafına 
bilet verebilecektir. 

Bazı yarlerde mevcud bir 
aylık gidiş. dönüş biletlerin· 
de de ayrıca % 50 tenzilat ya
pılacaktır. 

Yol paranın ağırlığına büd-

celeri müsaid olmamasmdan 
dolayı çok arzuladıkları saya
hatları yapamıyan öğretmen

lerimize karşı devlet demir 
yollan idaresinin gösterdiği 

bu kolaylıktan memnun olma
mak kabil değildir. 

Devlet demir yolları idare
sinin bu yerinde kararını öğ

retmenlerimiz hesabına şük
ranla kayderken bu tarifenin 
kışında tatbik edilmesini di
leriz. 

3 - Merasim komiserinin 
hazır işareti üzerine askesi 
bando İstiklal marşını çalacak 
ve bunu müteakip Halkevi 
adına sanat mektebi · müdürü 
B. Emin Erbey ile sanat, orta 
okullar adına birer ve ilk o
kullar adınada iki talebe ta
rafından söylevler verilecek ve 
şiirler okunacktır. 

~~~--'--..;;...:..:...... __ ~•..,.;....~-=-----------~ 4 - Bundan sonra okul ta
lebeleri geçid resmi yapacak
lar ve İlbayın önünden gecen 
talebe sıraları, Belediye ala
nında toplanarak Belediyeyi -
selamlayacaklar ve tezahürat 
yapacaklar ve buradan hükü
met konağına giderek Atatürk 
büstüne çelenk koyarak teza
hürat yap'ıktan sonra mektep
lerine döneceklerdir. 

Almanya dan 
Helyom gazı ihracı 

yasak 
Vaşington 22 - Almanya

ya helyomgazı ihracı için da
hiliye nazırı lisans vermekten 
imtina etmiştir. 

Yugoslavya 
Beden terbiye nazırı 

M;lanoda 
Belgrat 22 [Radyo} - İtal

ya milli terbiye teşkiatı hak· 
kında tetkikatta bulunmak 
üzen~ İtalyaya giden beden 
te rbiyesi nazırı Milanoya mu
vasalat etmiştir. 

Nazır, bugun Milan fuarı
nın Yuguslavya pavyonunu 
ziyret etmiştir. 

Roman yada 
Küçiik antant konfe

ransı toplanacak 
Bükreş 22 - Küçük antant 

konferansı 4 Maeısta topla
narak 6 Mayısta mesaisini 
bitirecek ve bilahare Kmonen 
ve Yugoslavya başvekili ve 
hariciye nacırı doktor Stoya
dinoviç Cenevreye gidecektir. 

-··--
Fransa 

Bir kısım Habeş top
raklarının Haile sela
seye verilmesi için 

tavassut edecekmiş 
Roma 22 ( Radyo ) - Lon 

dradan öğrenildiğine göre 
Niyonoro gazetesi Haheşista-

Türk harfleri ile tedrisat 
yapmak istryen öğretmenler, 
Müslümanhk namına oradaki 
Türk azlıklarının başına mu
sallat edilen bir takım cahil 
ve müteassıp softalar tarafın
dan azlediliyorlardı. 

Ne akıl ve mantık, ne de 
beynelmilel kanunlar ile teli
fine imkan olmıyan bu garip 
vaziyetten daima şikayet edi
liyordu. ,, 

Aydın Vi1ayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Aydın - Çine yolunun 
Dalama varyantı kısmında 
7705 lira 20 kuruş keşif be

delli kaldırım inşaatı 18141938 
tarihinden itibaren açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Şartname; keşif; met
raj; resim ve sair evrak Ay-

dın Nafia müdürlüğünden be
delsiz alınabilir. 

3 - Eksiltme 9-5-938 pa· 
zartesi günü saat 15 te Aydm 
vilayeti daimi encümeni salo
nunda papılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
miktarı 578 liradır. 

5 - İsteklilerin teminat 
mektupları; ehliyeti fenniye ve 

ticaret odası vesikalarile üçün
cü maddede yazılı gün ve sa
atte enciimen salonunda hazır 
buluumaları ilan olunur. 

21 24 28 4 453 

Belgratta zelzele 
Belgırad 22 ( Radya ) -

Evvelki akşam Belgratta ha
fif bir zelzel olmuştur. Zelze
lenin merkezi Zağrap Balka
nıdır. 

nm bir kısım topraklarının 

eski Habeş imparatoru haile 
selaseye verilmesi için fran
sız nazırlarının Londra seya
hati esnasında İngiliz ricali 
ile müzakere edeceklerini yaz 
maktadır. Bu gazete ayni za 
manda Habeşistan toprakla
rından bir kısmının haile se
laseye verilmesi için faransa 
nın İtalyayada teklif edeceği
ni ilave etmektedir, 

5 -1Ste Başvekil Celal Baya 
rın Partı ve Halkevine armağan 
buyurdukları fotoğraflarının 

şeraf yerine konma töreni ya· 
pılacaktır. 

GECE PROGRAMI 

6 - Alanlarda muzikalar 
çalacak Halk eğlendirilecek 

ve fener alayı yapılacaktır\ 

7 - saat 20121 de Halk
evi gösterit kolu tarafından 

Halkevi salonunda "kavga so
nu,, piyesi temsil edilecektir. 

Temsil başlamadan evvel 
İstiklal marşı çalınacak ve 
Atatürkün büyük nutukların

dan bir parça okunacaktır. 

Devlet kuşu 
Bir Macar öğretmeni 

Arşidöşes oluyor 
Habsburg bandanından Ar 

şiduk Albertin bir av esna-

sında Ka terin Buçkay adında 
güzel bir köy öğretmeni ile 
tanışarak sevişmişlerdir. 

Macar gazeteleri, Esmer 
güzeli olan Katerin Buçkay 
ile Arşidok Albertin evlene
ceklerini yazmakta ve pek 

yakında Arşidöşes olacak olan 
güzel köy öğretmenin1n müte
vazi hayatından bahsetmek
tedirler. 

C. H. P. İl yönkurul başkanlığından 
Meşrutiyet mahallesinde Partimiz malı olan karakol bina

sının 672 lira 64 kuruşla keşif bedeli tamiri on be.ş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid şartname plan ve keşif evrakı parti bürosunda 

her gün görülebilir. Eksiltme 29 Nisan 938 perşanbe günü saat 

17 de parti kurağmda İl yönkurul huzurile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için % 7,5 depozito akçesi yabrılması 
ve ihaleden sonra bunun % 15 iblağ edilmesi şarttır. İlan, mu
kavele ücreti ve diğer masraflar mütahide aiddir. 

[444] 16 20 24 28 



YOZ: 4 AYDIN SAYI: 22f 

Bozdoğan Belediye Reisliğinden: 
f 

Bozdoj'an kaaabasmm elektrik ile tenvirine karar verilmiı 
olduğundan aa kuvvetile istihsal olunacak elektrik aantralı ile 
şebeke projeai tanzim ve kqifnamesi yapbnlacakbr. 

Talip olanların ihtisas vesikalan ile birlikte Bozdoğan Be
lediye Riyasetine miiracaatları ilin olunur. 
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DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
S.l •olalılalıı, FİNll6i o• Cilt luutalılıları mcitelaa.1111 

Muayenehaneei: 
Çocuk parkı kartısmda köşe bqında 

Muayene ıaatleri: 
Sabah aaat 7 - 8 
Alqemlan 15 - 18 kadar 

' ···················~···· DOKTOR - OPERA TÔR 

1 MemJe~~!=~!:..törti 
Hutalanm Her giin park caddesinde Demirci 

~

1 
Bay Oımamn yeni yapbrdığı evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan: 
Sabahları 8 kadar 
Aktamlan 3-8 

,,.,,, ... ,, ... ,, .......................... . 
,~ı BAKTERIYOLOÖ t. 

'!l Doktor Şevket Kırbaş : 
;.!~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ! 
f~l Hükiimet caddesinde Hava Kurumu kal'flsındaki •ı 
f t..ı muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve • 
•:• üçten yediye kadar hutalanm kabul ve tedavi : 
>t1 eder. Her tiirlll kan, idrar, balgam muayeneleri icra 1 ftl edilir. Veremliler, en ıon tedavi vasıtası olan ı 
:•' Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 1 

............... ~··············· 

C. H. P. 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
1 Meleket hutaneai eski operatarü 

' 1 Paris hp fakültesi butaaeleriaden meZ1111 
1 lıtanbuldan dönmiıtar. Haltalannı her fln 1abahtu 
t. alqama kadar Park karıııında yeni yapbnlıtı evinde 
1 kabul eder. 130 

.......................................... 
ı Taze ve ucuz ilaçlan .. .. .. .. .. .. 

Yüksek derece ve aabit kokulu kolonyaları 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
' L 

Bal ur sun uz 

l•ttı.,on cadtle•; : Maılran pala lıarı••• 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye k&r1ısı 

V. Kültür 
~ .................................................. .. ı 
! DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutalıklan Mtıtabau1S1 : • • 
: Pariı Tıp Fakiiltui Hutaneleriaden lhtiaulı : : . 
i Maayenebaae: >.ydın-la Gui Bul•antada Bafahoılu dükkiaınıa . : 

üzerinde her pn 1abahdan alqama kadu Hutalannı kalnd eder. ı 

: ........................................... ~········' 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----·· ·-----

En şık, En güzel, En sağlam 
Cilt işleri 

• 


