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Uzak Şarkta Harp ---İmtiyazlı mıntakaya giren Japonlar 
silahtan tecrit edildiler 

Londra, 16 [A. A.] - lngi· 
liz hariciye müsteşarı Lordlar 
kamarasında İngiliz hüküme
tinin uzak şarkta bütün men
faatlerini himaye için elden 
geleni yaphğını söylemiş ve 
gümrük varidatı karşılık gös
terilerek Çine yapılmış olan 
yabancı istikrazlara riayet e• 
dilmiyeceği hakkındaki Japon 
beyanahna temasla Japonya
nın böyle bir şeyi yapmağa 
hakkı olmadığım kaydetmiş
tir. Müsteşar, İngiliz hükume
tinin gerek bu mesele gerek 

Diş Doktoru 

Japooyanın daha genif mik
yasta temsil etmek istediği 
meselelerde Amerika ve Fransa 
ile tam bir istişare dairesinde 
hareket etmekte bulunduğunu 
ilave etmiştir. 

Şanghay, 16 [A.A.] - Şaog 

hayın Amerikan müdafaa böl
gesinde devriye vazifesine iş

tirak etmek istiyen Japonların 
bu talepleri ret ve Fraiısız 

mıntakasında da bu maksatla 
giren Japonlar silahtan tecrit 
edilmi lerdir. 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 

f. .. 
• • 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
f. Birinci sınıf mütehauıa 

: Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun !. 
f. Muayenehane: Park karııaında yeni yaptırdıj'ı evinde 1 
t her gün baıtalarını aabahtan akşama kadar kabul eder. j 
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Muayenehaneai: 
Çocuk parkı karşısında köşe bapnda 

r .................................................. ~ 
: DOKTOR : • • j FAHREDDİN SÜGÜR j 
: Birinci Smıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabusıu 1 
i Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtiaulı 1 
! Muayenehane : -6.ydın.Ja Gazi Bulvanuda Bafalıoglu dükklıunm i üzerinde her gün aabahdan akşama kadar Hutalannı kabul eder. ı ...... ~ ............ " ...................... ~ ........ : 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye kal'flllbda 

Süleyman Ge2er, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik ~debilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malii~atından başka coğrafi tabii malôaa

iını da bu kitaptan Öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz.. 
, Fiatı 250 kuruştur. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ··---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

' 
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Say11ı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

İngiltere Bize Elli milyoµ liralık bir 
Kredi açıyor 

Bu para İkinci Beş Yıllık planın 
tatbikına hasredilecek 
----=-----------------Merkez, Sümer ve İş ban- temin edildiği zikredilmekte 

kalarının direktörleri Londra idi. 
da derhal mali müesseselerle Bu para ile ikinci beş yıl-
temasa geçmişlerdir. lık sanayi planının tatbikı ve 

Dün aldığımız bir habere büyük imar işlerinin başarıl-
göre Londrada bulunan milli masına çalışılacakbr; 

bankalarımız müdürlerinin yap Bu haber; dünkü Anadolu 
tıklan bu temaslar arasında ve yeni asır arkadaşlarımız 
lngilterenin bize elli milyon tarafından da teyit edilmekte-
liralık bir kredi açmasının da dir. 

Şimal kutbu Kaşifleri 
Kampa inmeğe muvaffak oİan sovyet · 

tayyarecisi alimlerin sıhhatta olduklarını 
telsizle bildirdi 

Moskova 18 [ Radyo ] -
Tas ajansı bildiriyor. 

K<ıyculu ı.. ........ .,.~& •--~t. 1 -

tayyarci Ras Korf kampın 
elli metre üzerinden~ uçarak 
bankiz üzerine inmiştir. 

Kamptakiler bulundukları 
mahalli tayyareye göstermek 
için büyük ateşler yakmışlar 
ve işaretler koymuşlardı. Tay
yareci Ras Korf i.nbbaını şöy
le anlatmaktadır. 

Kamp büyük bir bangiz 

üzerindedir. Kamptakiler bizi 
U\;1\;j.\,..Q.Ull W& &. wM-• - --- -- ı. 

dılar. Yere indik ve kampta
kilerle samimi surette kucak
laştık. Bu esnada şiddetli 

fırtına ile kar yağmağa baş

ladığından mecburen çadır· 
lar iltica ettik. Arkaşlaın hep
si sıhhattedir. İlk fırsatta 
buradan hareket edeceğim. 

Fransa şehirlerinin 
bombardmanına nasıl 
mani olmak isteniyor 

Paris 17 [A. A.J Fransamn 
açık şehirlerinin tayyare!er 
tarafmdnn bombardman edil
mesinin menolunması hakkın
da yapılmış olduğu teşebbüs 
hakkında Londra ile Paris 
hakkındaki müzakereler de
vam edilmektedir. Bu baptaki 
projenin tatbikata ait usulleri 
tesbit edilir edilmez ademi 
müdahale komitesinde mü
messilleri bulunan bütün dev
letlerle İspanyada iki taraf 
nezdinde yapılması mutasav· 
ver olan teşebbüse iştirak 
etmeleri teklif olunacakhr. 
Papalık makamı nezdinde de 

ayni şekilde bir talep yapıl
mıştır. Amerika hükümetine de 
bu babta malumat verilmiştir. 

Fakat Fransa hükümetinin 
mütalaasında mukavelename
!!!!!. J>izzarure ~spanyava mün
tedir. Bum ukavelename bila
hare umumi bir mahiyet ikti
sap edecek ve imzalarını koy· 
muş olan bütün devletin ka
dın ve çocukların ve müdafa
asız halk kütlelerinin korkunç 
katliamlarının ortadan kaldı· 
rılmasmı temin etmek husu
sunda taahhüde sokacaktır. 

Çin kadınları da 
Silahlanmağa çalışıyor . 

Viliyet umumi meclisi 
Nankeo 17 [A.A.J - San- o·· d A b k Et M d . 

tral Nevi ajansi tebliğ ediyor: Un e S aş an em en reSlll 
Muhasematın başlangıcında b k } OJ d t } d 

demir yolları nezaretinde me- aş a~ ıgın a op an 1 
mur bulunan Michingan üni- Umumi meclis dün Asbaş- ı rak Maliye encümenine hava-
versitesi mezunlarından Bayan kan Etem Mendresin başkan- le olundu. 
Cun halen bütün Çin kadın- lığında toplandı. Eski toplantı 1 Mazilli arazi tahrir komis-
larının seferber hale getiril- k d N Akk yonuna ~seçı·lmelerı· teklif olu-zaptı o un u. eşet or 
mesi üzerinde çalışmakta ve ( d ) l 1 h.h nan Riza Arkan, Ahmet ve • 
bu seferberligv i hazırlamakta- Ay ın m ta ehi e tas 1 en kabul olundu. Hasan Güzbahar bu vazifelere 
dır. Genç Bn. Cunun planları A . t h · k · seçildiler. 
mucibince çocuklara bakmak razı a rır omısyonu re- 1 · ı· ~ · e 'lmesi h s~ m ha Meclise ·gelen kagv ıtlar ait 
vazifesi yaşlı kadınlara verile- ıs ıgıne s çı usu 1 u -

sebeden teklif oiunan Mazhar 

//bayımız rahatsız 
İlbay ve Parti Başkanımız 

sayın Ôzdemir Günday ra
hatsız bulunduklanndan dün 
makamlarına gelememişlerdir. 
Kendilerine acele şifalar diliriz. -···-Halkevinde: -- ~- ~ 

Halkevi dil, tarih ve edebi-
yat, ar ve gösterit şubeleri 

dün bir arada toplanarak 
halkevinde verilecek konferans 
konser ve temsil işlerini dü
zenlemişlerdir. 

Verilen karara göre her 
Çarşanba birer konferans ve
rilecek, bu konferanslarla 
birlikte konser de verilecektir. 

Gösterit kolu da her onbeş 
günde bir temsil verecektir. 

Komite toplantıları 
Kitapsaray ve köycülilk 

komiteleri dün haftalık tol>
lantılarını yapmışlardır. 

Ankara Halkevi 
Balosu 
&&A.r.n. - l:; __ - · __ ! _ , & 1 , ~ 

dönümünde Ankara halkevi 
sosyal yardım Şubesi menfaa
tına bir balo tertip edilmiş, 
balo biletlerinin yansından 
fazlası hayır sever halk tara
fından satın alınmıştır. 

Halkevi başkanlığın'1an 
20 Şubat 938 Pazar günü 

halkevi açılma yıldönümü tö
renine tam saa 15,30 da An
kara halkevinden verilecek 
söylevle başlanacak ve salon 
saat 15 te açılacaktır. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda çıkan rö

portajın alt kısmında Baraj Pa
zar olarak çıkmıştır. Düzeltiriz. 

oldukları encümenlere havale 
olundu. Meclis 21 Şubat 938 
Pazartesi günü saat 14 te 
toplanmak üzere celse kapa
tıldı. 

Chacun pour soi 
cektir. Genç· vatansever rBn. 
Cunun teşkilabna şimdiye ka- Gürpınarın bu vazifeye tayini 
dar iki binden fazla genç Çin reddolundu. 

Hususi muhasebe malı olan 
üniversiteli kızlar gönüllü ola-
rak girmiş ve sıhhi servisler Aydın orta okul binasının 1 
teşkilatına verilen bu ilk kıta Teşrinievvel 928 tarihinden 
bayan Cun tarafından Mare- . itibaren ayda yüzer liradan 
şal Çan -,Kay - Şeke takdinı şimdiye kadar tahakkuk eden 
.edilmiştir. icar parası olan 11,600 ve 

Genç kızlar ihzari askeri Nazilli orta okul binasının 1 
terbiye görmekte ve kamplar- Teşrinievvel 932 den itibaren 
·da yaşamaktadır. Bunlar cep- tahakkuk eden 3,400 ki ceman 
hede rütbe alabileceklerdir. 15,000 lira mukabili Maarif 
hk gönüllülerin 400 kadarı Vekaletinden yılde 1,000 lira 
17 ile 22 yaş arasındamr. :kabul edildiği hakkındaki ev-

G
. eçen gün bir arkadaş 

anlatıyordu: 
[ - Dün gece canım 

çok sıkılıyor, gündüz tanıdık-
lardan birile aramızda geçen 
bir hadiseden dolayı, fevkal
ade sinirli bulunuyordum .. Meş
gul olmak, sinirlerimi yatış
tırmak için yazı yazmak iste
dim, olmadı.. Bir kelime ya
zamadım.. Okumayı tecrübe 

ettim, mümkün değil.. Bir sa
tır okuyamadım.. Eski kağıt
larımı karıştırarak eğlenceyi 
düşündüm, kabil mi? .. 

·l 

Sokağa fırladım.. Belki si-
nemada vakit geçiririm, de
diın. Nerede? .. Perde ve üze
rindeki şekiller, çocuk oyua
cağı gibi geldi.. Ava.z av~ 
bağırışlar, gürültülü bir Aılı~-

-Devamı 2 inci sayfada & 

\ 
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Frİra "' 

Dalgaların dili 
Vilayet hususi ~daresinin 

bir yıllık çalışması ---Radyoyu çevirirken, ahşıl- Doğrusunu isterseniz, biz 
madık bir yerden türkçe şar- artık alaturka meraklisi deği-
kı sesi geldi. Ankara ve Is- liz. Olsak da bizim radyoları-
tanbu1 uzun dalgalardadır. mız Münir Nureddioi bizzat 
Kısalarda Bakü var, Kırım var, dinletebilir. Bundan başka da 
fakat onlan şivelerinden ko· 
layca anlıyabiliriz. Bu ses .. 
Biraz daha kulak verdim: Mü
bİt ~ur~ddinin plaklarından 
biri iQi •. 

Bira%. bekledikten sonra, 
ermeni ağzı ile istasyonun İ
talyan olduğunu öğrendik.tEv
vela bir iki plak üzerinde 
türkü ve gazel, arkasından 
Çine, Berline. BUkteşe, Mad
ride dair haber l 

Bu haberleri işitirken, dün
ya .hadislerinin tek bir zavi
yeden izah edilmek usulünün 
ne kadar ıslah edilmiş oldu- I 

havadislerin her kaynaktan 
gelen bütün çeştilerini veriyo
ruz. Faşist türkçe ile havadis 
dinlemeğe ihtiyacım•z olduğu .. 
na nasıl hükme~ildlğini pek de 
kavrıyamadık. 

İtalyan radyolarının musiki 
konserleri, cperaları, şarkı 
sesleri bizim daha hoşunıuza 

gidiyor. - Fatay 
Ulu•tao 

Chacun pour sol 
(Baştarah lnci ıahlfede) 

rikan filimi, sinirlerimi daha 
berbat etti.. Kaçbm oradan 
da ... 

11 -
Bir kaza neticesinde yanan 

ve en işlek bir yolun geçidi 
olan Koçarlı köprüsü yerinde 
geçidi temin maksadile der
hal bir kayık yaptırılmış ve 
icarı müzayede suretiye hava 
kurumuna verilmiştir. Köprü 
de müteahhine ihale edilmiştir. 
Ve 21370 lira mukabilinde 
alınan kathyöıi cia nafia işle
rinde çalıştırılmaktadır. 

SlHHA T iŞLERİ : 
Hastahanenin bütün ihtiyaç

lan tamamen temin edilmiş

tir. Akköyde yeniden açılan 

dispanserde bir çok hastalar 
bakıldığı gibi kinin ve ilaç
lar~ ~eccanen tevzi edilmiştir. 

ZİRAAT İŞLERİ: 

ğuna şaşmamak mümkün de
ğildi. Bizim hoparlör, bir müd

det, sıkı bir faşist disiplini 
ıılbnda kekelemeksizin işledi. 

Bulutıduğu ınevki itibariyle 
istenildiği şekilde \stifade edi-

Bir iki vitrin görllr, gönüi lemiyen ziraat fidanlığı için 
eğlend?ririm, 'dedim.. Nerette Muğla caddesi üıerinde bele~ 
o bahtiyarJ~.YK, Beyoğlu caddesi diyeden yeni fidanlık maha1:J 

tiştiril01eğe başlanmıştır. Zi
raat müdürlüğünün niğer ih
tiyaçlan da temin ~dilmiştir., 

BJ\ YT AR iŞLERf: 
Mevcut aygırlar iaşeleri 

zamamnda tedarik edilmiş ve 
cins hayvan yetiştirmek için 
müteaddit sıfat istasyonları 

açılmıştır. Konya ve Bursa 
haralarından getirilen MON-

T AFON ve yarım kan 'ouğa
Jar ~~zı köyler~ tevzi edil
miştir. 

Encümen kanuni mütala.ası-.. 
na burada son verirken uıe-. 
murların maaşları V'~ hü~ün 

masarifatın tediyt>~erind.e. gö

rülen büyük in' dzamdao şük- . 

ranla ba~s' .:tmeği ve çok 
kıymetli · fibayımız Özdemir 

Günd«"·.,a minnet ve teşekkür
ler;Jıi sunmağı bir vecibe bilir 

ve siz arkadaşınıza da muvaf
fakiyetler diler. 

- Bitti -
Fatiıt kelimesini ı.:-

k 
- ' ,, . ..... ... 

ullanıyoru" • - • 
· _ ... ' ı oıtıı ermenı 

mi bu.· . istimlak edilmiş ve fidP'.4 ye-
;t, Av~re avare dolaşırken, ha- 1 b' l . or Şir d:.:.=~d~==l:::==m=a=m==v=a=h=y===a==== 

. . . d k b. · • ar ır eşıy · · A ı a am 1. 4 brıma hır ıki bar a ıra ıç k \\ k l b l ... 

tpeilt~r böyle a~errlı~e telkin
'de bulunmu~t ~ O yalnız ha• 
'vadis \reriyor. Hepsinin tarihi -

. a , ı a a a ıgız.~ 
mek geldi.. Girdim gazınoya, _ . .. . .. Pariste 
oturdum bir masanın başına... , ~Qj ~ela ıç~~ gıren ve goz- Paris 18 [Radyo J - Yemen 

Var, mahreci var, müsbet va

kası var. Fakat siz hepsini 
ya~, Romanyayı başka türlü 
gürmeğe başlıyorsunuz. 

Kapıdan bit tanıdık girdi.. 1 ı~rıl~ ır tanı ı masası ara- Emiri İmam Yahya buraya 
Göz gö~e geldik .. Masama, hu- !aft üç ~rkad~şın da .il~ihakile 
uur etmiye vakit kalmadan , adeta bır c:emıyet halim aldık.. gelmiş ve hararetli bir surette 
,. 1.: n · ı L··a.·· L...... 1<ı:tJ'kbal edilmidir. 
.... '" .. t; !'t:n .. ,\p_J.r9.t.c;.'ZCD.i~~ ~a.n• gerıiat: Tannan bir yay ğib~ mam Yahya . Fransa hüku-
nuşmak ta beni, bu gece bü- kulaklarımda ötmiye başladı.. metinin misafiri olacaktır. 

. ' ' ~. 
tün bütün harap edecek.. Ça- Kalkıp gitmek.. Fakat ayıp 
resiz, beş on lakı'tdı ettik.. olacak.. Çaresiz, her şeye kat-

Halkevi köşesi: . derken, kapıdan iki tanıdık landık.. Ve oturduk.. Ve hay-
1 - Bugün saat 14 de sa- daha girdi ve bittabi bizim li oturduk.. 
1 d k d. k t'f masaya geldiler .. onumuz a · re ı oopra ı Neden sonra, çok şükür, 
toplantısı olacakbr. Bahis kıZıştı.. Şakalar kah-

2 - Saat 16 da temsil ko-
kahalar aldı yu··ru'·du··.. Bı·zı'm dağılma zamanı geldi .. Masa-
masa ~klleniyor, bizim masa- dakiler, fasıla ile, üçer beşer 

mites~nin haftalık toplantısı 
Yardır. nın ek:endiğini gören ve ta- dakika ara ile, birer ikişer 

3 - Saat 20 de öğretmen· nıdık olan karşıki masadaki- kalktılar, gittiler .. 
ler toplantısı yapılacaktır. ler ele, bu eğlentiden mahrum En evvel ve yapa yalnız 

-=======-======:·•• kalmamak istiyorlar ve masa- ı içeriye giren ben, en sonraya 
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• 
Bnhtı işi·-~~ 

Roman 

Böyle yaparsak emeklerimiz 
ha'.v,ya gitmemiş olur. 

Umumi bir gürültü .. ~e alkış 
sesimi kesti. 

Muhtarla bugün için ayran 
hazırlatmıştık. Bir taraftan 
ayranlar dağıdddı. Bir taraf
tan eğlentiler yapıldı. Bu 
tatil günü hakiki bir bayram 
gibi geçti. 

Benim memleketimde bir 
darbımesel vardır. 

- Köylünün aldı gözünde
dir, derler. 

Hakikatende öyle imiş. Köy
lfl ı her yapalan yeni işin fay
dasım götdükçe diğer bir , iş 
için kendiliğinden ileri atıli

yordu. 

Yazan: V. H. 

Btı mütemadi mesai yavaş, 
yavaş asabımı teskin ediyor
du. 

Artık ilk gtinlerin derin 
teessürünü, hüznünü duymu
yordum. 

Geceleri odamda ocağımın 
başında yalmz kaldığım zaman; 
ğözlerimi alevlere dikerek ha
yatımın bir kasırga hızı ve ka
rışıklığı ile geçen senelerini 
düşünüyordum. 

Geçen günlerim •. Ben onlar
da acının ve tatlının lezzetini 
tattım. Çocukluktan kurtul
madan hayatın ve aynı zaman
da ölümün kucağına fırlatıl· 
dım. 

Yeni sevgilerle kalbimi dol-

durdum ve onların birer birer 
sönüşlerini kayboluşlarını acı, 

acı duydum. 
Şimdi onları çok uzak ufuk. 

ların sisleri arasında seçme
ğe çalışıyorum. 

Onları hatırladıkça içimde 
ince bir sızının kabardığını, 

göğsümün içinde bir noktanın 
acıdığını, gözlerimin yandığını 
hissediyorum. 

Artık mazi bende bundan 
başka bir his uyandırmıyor. 

Yalnız hayatımda ilk ve 
son olan aşkımın yegane ese
ri; kızım Zeynebi görmek 
iştiyakı bütün benliğimi kavu
ruyor. 

Köye geldikten ancak iki 
ay sonra lstanbula mekbip 
yazdım. Anneye; artık dünya
da kızımdan sonra bana en 
yakın bulunan bu zavallı ka-. 
dıncağıza uzun uzadıya derd
lerimi. duygularımı ve karar-

ve yapa yalnız kalmıştım .• 
Hayli kabaran, mufassallaşan, 
yukardan aşağıya doğru haylı 

yer dolduran hesab pusalasını 
da ödedikten sonra, gözlerim 
fal taşı gibi açılmış, sinirlerim, 
deryadil bir kpyu~ gibi apış
mış, başım önde, ellerim cep-. 
te, çıktım gazinodan!.. 

GONCO 

larımı bildirdim. Ona; 
- Anne; dedim. . Bir gün 

gelecek ; kötü bahbn hiç acı
madan indirdiği feliket dar- . 
belerile kırılan benliğim, ezi- . 
len kalbim, şifa bulmuş ola
rak ben sana döneceğim. 

Şimdi henüz oraya gelmeğe . 
eski hayatımı yaşamağa ce
saretim yuk. 

Kaderimin beni ' mahkum ~ 
ettiği yalnızlıktan korkuyö"" . 
rum. Beni affet ve bana dua 
et. Kızımı, minicik Zeynebimi 
senin şefkatine terkediyorum •. 
Ona bedbaht babasımn hiki- . 
yesini anlatma f 

.Bunu ona ben kendi&. an- . 
tatacağım. 

Hayabmın en müteessir gün- . 
!erinden biride kaynanamın . 
gönderdiği kızımıa resmini i 
aldığım gün oldu. 

(Dan"llı 1ana) 
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Bozdoğanda kültür. faaliyeti 
Himaye heyetleri iyi çalışıyor 

ilk okulları koruma kuru
nıunun yönetim kurlllunun ye
niden seçilmesini il gazetemiz 
Aydında okumuştuk. Başarı 

dileğinize teşekkür ederim. 
Bozdofanın çij~çrt halkı

nın geniş ölçüdeki yarclırola

rile başarılan hayırlı bir iş 
Jıakkında kendi gazatamız o· 

lan u Aydın,, ı araç yaparak 
halka hesap vermeği, Büyük 

Atamızın koyduğu lnkilap 
prensiplerinin ruhumuzda yer
leşen ve lçlmizde yer edip 
tarah.nuzdan benimsemesinin 

-bir ifadesi olarak ortaya koy-
mağı doğru bulduk. 

Başbakanımız : " milletin 
elele vererek çalışmak ve mil
leti amme işlerine ortak et-

' )Jlekr ona her zaman yapılan 

işlerin pliııçQşQntı sunmak, 
güttüğümüz esaslı bir pren
siptir ,, diye buyurmuştular. 

Heyetimiz şimdiye kadar 
yapılan işlerden ötürü kısaca 
hesap vermekle, inkilipcı ru
hunun isteğini yerine getir
mekle, büyük atasının izinde 
yürilduğünü göstermek istedi: 

Kuruş 

Kızılay kurumile birlikte yaptığı müsamereden 
gelir elde edilmiştir. 

Veresiye satılan bilet [ tahsil edildikçe kasaya 

17525 

konacakbr. ] 

Çeşitli harcamalar 
yarı yarıya paplaşıbnca: 

6840 
4000 

1350 
16175 
2500 - -

13675 Ari gelindir.Kızılay ile 
Bu kaynaktan 
Bozdoğan belediyesi 
Kızılay( kendi hesabıno yedi çocuğun geyi-

4000 
1000 

tnini üzerine almak suretile ] 
C. H. P. sinden 
Hesap sonu alınmamakla · beraber eldeki 

para ve gelecek olan ve bugün yarın sonu 
alınacak bulunan Deve güreşi gelirleri 
[ masraf çıktıktan sonra.] 13000 

28840 Gelire karşılık : 
31 i merkezden 29 u 7 köy 

ilk okullarından olmak üzere, 
60 çocuğa birer çift kundura, 
'birer .çift çorap, şayaktan 60 
takım elbise yaptırılmış ve hu
nun için 27718 kuruş harcan
nııştır. 

Heyet halktan gördüğü yar
dana şükranını ifade için ; 
11121938 gecesi muzikli ve 
eğletili bir toplantı yapmış ve 
Bozdoğan için örnek olan hu 
toplanti, içtimai kalkınma<la 
ilk adımı teşkil etmiştir. Bu 
!baksatla belediye halk oku
llla salonuna radyo konmuş, 
ttamofon temin edilmiş ayrı
~ · halktan teşkil edilen müzik 
b.~yetinin iştirakile çok güzel 
eğlenilmiş, milli oyunlar oy
llarınıış, eilenceli piyngolar 
tertip edilerek halkın biribiri
ııe olan bağlılığıır: kavetlen
-.i, suhbetinin artınliiıasına 
Jil 1 açılmıştır. 

Heyet adına Başkan halka, 
YaPtian büyük yardımdan ötü
l1l ' te,ekknr etmiş ve ez cümle: 

" Bir milletin topluluk ba
~ından erittiği olgunluk, o 
t!~uluğun hayır işlerinde, bir
lar.te ve beraberce çalışmanın 
~rdiği meyveyle ölçijlürse bu, 
qta}ı bir ölçü olmaz ,, diye 
~yan sözlerini; u Biz cenk 
liiiydanlarında, yeşil masalar 
iİllılinde, yaşama safhalarının 
~dli sahalannda kazandığı
~ zaferlerle başı sarhoş olan 

iı. ıDilltt l:lefilii: lrlf, her ıeyi 

çalışarak yoktan var eden yük 
sek bir varlığız. örnek mi is
teniyor: En yakın tarihin en 
son sahifesi açılsın orada, İn
onu, Sakarya, Dumlupınar, 

Lozan, Montro, ve Hataym 
göz kamaştırıcı başarısı, Ana
dolu topraklarında, aşılmaz ve 
varılmaz yurd köşelerine ka
dar, önünde eğilen ina9cı ta
biat enginlerini aşarak, doğu
yu babya, kuzeyi güneye bağ
lıyan Türk kafasının, inadçı 
iradesinin zaferi, Demiryolu 1 
Türk medeniyetinin en açık 
ifadesi: Ankara l Türk zeka
sının en verimli eserleri fab
rikalar 1 görülecek. Bu parlak 

' ve nurlu ışığından i'ÖZleri ka
maşanlar, uzak tarihimizin bir 
tek yaprağını açsalar; gözle· 
rinin nurunu tamelli bitirirler. 
kdyöederler. 

Türk varlığının, bütün bun
lardan üstün senbolünü gör
mek isteyenler, karanlık gece
lerde, gözlerini sonsuz göğUn 
derinliklerine daldırsınlar o
rada bir tek varhk görecek
ler: Atatürk yani Türk milleti" 

" Bütün hunlardan sonra 
demek isterim ki; biz istersek 
bu gün güçlük içinde yaşadı
ğımız bozdoğanda; 
u En modem bir hükümet ko
nağını, eczahanesini, hamamım 
her şeyi tamam olan dispan
serini, çocuk bahçelerini, do
ğum evini, otelini, lokantasını, 
gezinOM1n11, çocuk obalarını, 

. . 

Malkevlerinin yedinci açılma yıl 
dönümüne rastlayan 20/2/938 
Pazar günü yapılacak kutlulama 

proğramıdır 
GÜNDÜZ: 
Gündüz saat 15,30 da Halkevi salonuda bir toplantı yapı

lacaktır. Bu toplantıda evveli Ankara Halkevinden verilecek 
söylevler radyo ile dinlenecek, sonra proğramın tatbikine 
ba~lanacaktır. 

Gündüz proğramı 
1 - İstiklal marşı Bando 
2 - Konferans Etem Mendres 
3 - Şiir Bir talebe 
4 - Halkevi çalışmaları Avukat Neşet Akkor 
5 - Taş parçası (piyes) Gösterit kolu 
6 - Onuncu yıl marşı Hep beraber 

NOT : Bu toplantıya ait girme kartları bütün Halkevlilere 
gönderilecek ve fazlası Parti ocaklarından dağıtı
lacaktır. Salona sahne yanındaki kapıdan girilecektir. 

Gece proğramı 
Gece saat 21 de Halkevi salonunda Halkevlilere bir aile 

eğlencesi yapılacaktır. 
Bu eğlenceye ait davetiye kartları da Halkevlilere gönde-

rilecektir. Halkevi Başkanlığı 

Yugoslav~a 
Çiftçiler kooperatifine 
Belgrad 18 [Radyo] - Baş

vek;l ve hariciye nazırı dok
tor Milan Stoyadinoviç dün çift-

Başvekili 
müzaheret vadetti 
Doktor Milin Stoyadinoviç 

kooperatif reisi ile azasından 
on dört kişiden mürekkep 
heyetin izahatını dinledikten 
sonra azami müzaheret vadet
miştir. 

çi kooperatifleri mürahhasla-
rı heyetini hariciye vekaletinde 
kabul etmiştir. 

hulasa; bir toplululi için en 
gerekli; kültür ve medeniyet 
vasıtalarmı ve müesselerini 
yoktan var edebiliriz nasıl? 
birlikte ve beraberce çalışarak 
birbirimizi severek, kendi ken
dimize ve birbirimize güvene
rek ve inanarak" 
. deye sona eren bir konuşma 
yapmıştır. Bu konuşmaya da: 

" Yapmak istediğimiz işler 
arasında, okulları okulum ve 
öğretim vesıtalarile cihazla
mak, bunları, köy ve köylü
nün de faydalanacağı örnek 
bir öğretim kaynağı haline 
sokmaktır. öyle ki, gerek köy 
çocukları ve gerekse köylüler 
orada çevremizin elverişli ol-
duğu asri arıçılık. ipekböcek
çiliği,aşıcılık, tavukculuk, mey
vacılık ve hatta sebzecilik 
bilgilerile mücehhez olsunlar 
isteyoruz. Ancak bu şekilde
dir ki; mftreffeh Türk köy ve 
köylüsü ülküsü gerçekleşebi
lecektır.,, 

Diyerek sözlerine son ver
miştir. 

Gerçekten insan emeği değ
meyen Bozdoğan ve çevresi 
için içten bir çalışma başla
mıştır. Buna il de gereken il
gisini gösterir , ilk okullannı 
onartır, yapı işlerini tamamla-
tır onları öğretim ve okutum 
cihazlarile zenginleştirirse o 
zaman Bozgoğan yetiştirdiği 
yavrularını korkmaksızın yurd 
ve ulusun hizmetine arzede
bilir. 

Ziraat bankasında: 
Şehrimizde iskan edilmekte 

olan göçmenlere tohumluk ve 

yemeklik olmak üzere (25,000) 
kilo buğdayın ziraat banka
sınca satın alınmağa başlan

dığı ve satılık buğdayı olan 
köylülerimizin bankaya ellerin

deki nümunelerle müracaat 
etmekte oldukları haber alın
mıştır. Ziraat bankasının ya

zılı rakamı doldurabilmesi için 
daha fazla buğday sahipleri
nin müracaabna ihtiyacı oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

-···-Bükreşten kaçan· 
Sovyet maslahatgüzan 
gazetecilere bayanatta 

Hulundu 
Roma 18 [Radyo] - jayga

otelinde ikamet eden Sovyet 
Rusyanın Romanya ~aslitgü
ıarı Babanko İtalya_ ve ecne· 
bi gazetecilerini kabul ederek 
evvelki beyanatını teyid eder
beyanatta bulunmaktadır. 

Sovyetlerin Roma elçilği 

memurlarından olduğu sanılan 

Grecenko namında birisi mas· 
labatgüzar Babankoyu ziyare· 

te gelmiş isede kabul edilme: 
miştir. 


